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Idei și concluzii subliniate la plenara C. C. al P. C. R.,

Județele Bihor, Buzău, Giurgiu, Olt și Prahova 
au încheiat însămînțarea culturilor agricole 

de primăvară

in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

MAXIMĂ RĂSPUNDERE PENTRU APLICAREA FERMĂ 
A PRINCIPIILOR AUTOGESTIUNII

Șl AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTI

In atmosfera de puternică anga
jare patriotică in care întregul 
nostru popor întîmpină gloriosul 
jubileu al Partidului Comunist 
Român cu noi și semnificative 
realizări, răspunzînd prin fapte 
îndemnurilor și indicațiilor secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, oamenii 
muncii de pe ogoarele județelor 
Bihor, Buzău, Giurgiu, Olt și Pra
hova — țărani cooperatori, meca
nizatori, lucrători din întreprinde
rile agricole de Stat, specialiști — 
raportează că au încheiat cu suc
ces, la 18 aprilie, însămințările 
culturilor agricole de primăvară pe 
întreaga suprafață planificată, in 
condiții de calitate superioară.

In telegrame adresate tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către co
mitetele județene de partid respec
tive, este exprimat angajamentul 
ferm al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultură 
de a depune eforturi stăruitoare 
pentru realizarea la timp și la pa
rametri calitativ superiori a celor
lalte lucrări specifice primăverii, 
agricole, pentru îmbunătățirea ra
dicală a activității din zootehnie, 
in vederea obținerii unor produc
ții cit mai mari, sigure și stabile, 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
ce le revin din hotăririle Con
gresului al XIII-lea al partidului.

(Agerpres)

Importanța cu totul deosebită pe 
care conducerea partidului o acordă 
întăririi autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financia- 
re, perfecționării continue a sistemu
lui relațiilor de producție, a intregu- 
lui mecanism de conducere și organi
zare a economiei și-a aflat o nouă și 
strălucită expresie în cuprinzătoarele 
idei, aprecieri și indicații cuprinse 
în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R. Cu acest prilej, 
secretarul general al partidului, por
nind de la cerințele accentuării latu
rilor calitative, intensive ale crește
rii economice, obiectiv esențial sta
bilit de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R.. a subliniat necesitatea înfăp
tuirii ferme a principiilor autocon
ducerii și autogestiunii, pentru ca 
oamenii muncii din toate unitățile 
economiei să-și exercite cu întreaga 
răspundere, cu eficientă superioară 
calitatea de proprietari, producători 
și beneficiari ai întregii avuții na
ționale.

„Este nevoie de o schimbare radi
cală a concepțiilor in domeniul finan
ciar și activității economice — preciza 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Revoluția tehnico-științifică nu se 
face numai in domeniul producerii 
de mașini și utilaje. Desigur, e foar
te important să se facă aceasta acolo, 
dar revoluția tehnică, revoluția știin
țifică trebuie făcută și in domeniu! 
financiar și economic". Așadar, 
secretarul general al partidului 
cere să înfăptuim o adevărată revo
luție in domeniul economico-finan- 
ciar, al exercitării autogestiunii, și 
aceasta foarte rapid, cu toată fer
mitatea. Este vorba nu numai de 
faptul că sistemul economico-finan- 
ciar este învechit, ci si de realitatea

că înșiși oamenii care au răspunderi 
și atribuții in acest domeniu au ră
mas la idei și concepții vechi.

înnoirea, modernizarea sint impe
rative. sint legi ale progresului in 
toate domeniile de activitate. în 
această privință sint cunoscute mă
surile de ordin legislativ adoptate in 
ultimul timp de conducerea partidu
lui și statului pentru perfecționarea 
mecanismului economico-financiar. 
Din ansamblul acestora rețin atenția 
cele referitoare la intărirea răspun
derii organelor de conducere colecti
vă, precum și a răspunderii perso
nale a cadrelor de conducere pentru 
bunul mers al activității uni
tăților economice, pentru dezvol
tarea și' apărarea integrității patri
moniului socialist. Fără a intra in 
amănunte, vom aminti, bunăoară, că 
în atribuțiile adunării generale a oa
menilor muncii — for suprem de 
exercitare a autoconducerii muncito
rești — intră analiza și aprobarea 
activității desfășurate de consiliile 
oamenilor muncii și birourile execu
tive ale acestora. De asemenea, con
siliilor oamenilor muncii — organe 
reprezentative de conducere colectivă 
— le revine răspunderea nemijlocită 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
cantitative, calitative si de eficientă 
economică, inclusiv deci a celor care 
țin de înfăptuirea autogestiunii : va
lorificarea superioară a mijloacelor 
tehnice și materiale și folosirea ra
țională a forței de muncă, Încadrarea 
strictă in normele de consum și de 
stbc, utilizarea eficientă a fondurilor 
întreprinderii. La rîndul lor, mem- 
4>rii biroului executiv al consiliului 
oamenilor muncii poartă răspunderea 
materială colectivă, inclusiv pentru 
beneficiul nerealizat de unitate, In 
cazul neîndeplinirii planului de pro

ducție ori al depășirii consumurilor 
normate, dacă din vina lor nu au 
fost luate măsurile necesare pentru 
desfășurarea producției in condiții 
normale. Fără îndoială, răspunderea 
colectivă nu exclude, ci, dimpotrivă, 
implică și răspunderea fiecărui mem
bru in parte, potrivit funcției sale, 
atribuțiilor și competențelor care îi 
revin.

O altă reglementare recentă. Legea 
privind retribuirea in acord global 
și in acord direct a personalului 
muncitor, vizează aplicarea fermă a 
principiului socialist de retribuire 
după cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii corespun
zător stadiului actual al dezvoltării 
economico-sociale și perfecționarea 
relațiilor socialiste de muncă și re
partiție în lumina cerințelor accen
tuării laturilor calitative, intensive 
ale creșterii economice. în acest sens, 
pentru stimularea spiritului creator, 
de inițiativă și sporirea răspunderii 
oamenilor muncii în îndeplinirea în
datoririlor care le- revin, noua lege' 
are în vedere ca retribuția pentru 
munca in acord global să reflecte nu 
numai eforturile pentru sporirea pro
ducției, ci, intr-o măsură sporită, și 
preocupările pentru ridicarea calită
ții și eficienței activității economicfe, 
pentru mai buna gospodărire a fon
durilor materiale și financiare în
credințate de societate spre admi
nistrare fiecărei unități socialiste.

Ne-am referit, desigur, numai la 
cîteva reglementări noi. dar. de fapt, 
în ansamblul lor, legile tării asigure 
instrumente și pirghii economice 
care, minuite cu răspundere și pri
cepere în cadrul autoconducerii si 
autogestiunii, pot asigura unirea 
eforturilor oamenilor muncii, potrivit 
atribuțiilor, competențelor și răspun

derilor fiecăruia, în vederea reali
zării exemplare a sarcinilor de plan, 
sporirii eficientei economice, utiliză
rii cu randament maxim a resurselor 
materiale și financiare aflate la dis
poziția unităților economice.

Care sint aceste instrumente și 
pirghii ? La recenta pienară. accen- 
tuind că întreaga activitate trebuie 
așezată realmente. în conformitate cu 
prevederile legii. pe principiul 
autogestiunii. secretarul general al 
partidului preciza că se impune ca 
fiecare unitate să-și aibă bugetul 
propriu de venituri și cheltuieli. Iar 
cerința de bază a elaborării si înfăp
tuirii judicioase a prevederilor ori
cărui buget de venituri și cheltuieli 
o reprezintă asigurarea, din activita
tea proprie, atit a mijloacelor finan
ciare necesare pentru desfășurarea 
normală a producției și lărgirea ei, 
cit și a creșterii eficienței producției, 
concret, a rentabilității și beneficiu
lui. Acționînd potrivit prevederi
lor din bugetul de venituri și chel
tuieli. asemenea unei gospodine ce 
își chibzuiește cu cea mai mare grijă 
banii proprii. împrumutîndu-se nu
mai la mare nevoie, întreprinderea 
trebuie să folosească rațional mijloa
cele circulante pe care le are la dis
poziție, cumpărînd numai materia
lele strict necesare procesului de 
producție, constituind stocuri rațio
nale, potrivit planului, de materii 
prime și materiale, finalizîhd cit mai 
rapid fabricația produselor, vînzin- 
du-le și încasînd in timp cît mai 
scurt contravaloarea acestora de la 
beneficiari. Practica a demonstrat 
că;'procțdînd astfel, o serie de uni-

Corneltu CARLAJM

BOTOȘANI ; 15 unități 

economice au îndeplinit 
planul pe patru luni

Acțiunii# consacrate creșterii mai 
accentuate a productivității mun
cii constituie principalul factor pe 
seama căruia un număr de 15 uni
tăți economice din județul Boto
șani și-au îndeplinit sarcinile pla
nificate la producția fizică și mar
fă pe primele patru luni ale anu
lui. Rezultatele cele mai bune apar
țin întreprinderii miniere din Do- 
rohoi, cu o depășire a nivelului 
planificat la productivitatea mun
cii de 11 la sută, fiind urmată de 
întreprinderea pentru sticlărie și 
porțelan din același oraș, între
prinderea mecanică din Botoșani și 
altele. In cinstea aniversării parti
dului și a zilei de 1 Mai, cele 15 
colective muncitorești s-au angajat 
să realizeze o producție suplimen
tară în valoare de aproape 80 mi
lioane lei. (Silvestri Ailenei, cores
pondentul „Scânteii").

SATU MARE : Producție 

fizică peste prevederi
Eforturile sporite eu care oame

nii muncii din industria județului 
Satu Mare Întîmpină gloriosul ju
bileu al partidului și ziua de 1 Mai 
«-au materializat, în perioada care 
* trecut din acest an, in realizarea 

"ș! livrarea peste plan a unor Im

portante cantități de produse ne
cesare economiei naționale. Intre 
produsele cu cea mai mare pondere 
se situează utilajele chimice și mi
niere, armături din oțel, cheres
tea, confecții textile, țesături. In 
bilanțul depășirilor, o contribuție 
remarcabilă au înscris unitățile 
„Unio", întreprinderea de piese de 
schimb și utilaje pentru industria 
chimică, întreprinderea „Mon
diala* și altele. (Octav Grumeza, 
corespondentul „Scânteii").

BRĂILA ; Productivitatea 

muncii in continuă creștere
Prințtr-o temeinică organizare a 

muncii și prin modernizarea activi
tății productive, colectivele de oa
meni ai muncii din cadrul Trustu
lui antrepriză generală de oonstruc- 
ții industriale Brăila — care acțio
nează pe raza județelor Tulcea, 
Galați și Brăila — au înregistrat 
In perioada care a trecut din acest 
an. o creștere a productivității 
muncii, față de prevederi, cu 11 la 
sută. Drept urmare, se prelimină 
ca planul la construcții-montaj pe 
primele 4 luni din acest an să fie 
realizat în devans și depășit. A- 
ceste rezultate asigură crearea con
dițiilor optime pentru devansarea 
intrării în funcțiune a unor impor
tante capacități de producție In
dustriale și agrozootehnice, pre
văzute In plan-ul pe primul an al 
actualului cincinal. (Candiano Pri- 
eeputu, corespondentul ..Scînteii").

Aspect de muncă de la întreprin
derea de mașini electrice Turnu

Măgurele
Foto : S. Cristian

CĂLĂRAȘI : Succese 

in realizarea planului 
și angajamentelor

Colectivele de oameni ăi muncii 
din unitățile economice ale jude
țului Călărași întîmpină gloriosul 
jubileu al partidului și ziua de 1 
Mai cu susținute eforturi pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan și a angajamentelor 
asumate. Și-au înscris numele pe 
panoul de onoare 26 de unități eco
nomice din județ, ale căror depă
șiri la producția-marfă industria
lă obținute de la începutul anului 
și pînă în prezent se ridică la pes
te 70 milioane lei. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut colectivele 
de oameni ai muncii de la între
prinderea antrepriză consitruc- 
ții-montaj siderurgice Călărași, Fi
latura Oltenița, întreprinderea de 
materiale de construcții și între
prinderea de confecții Călărași. 
(Mihail Dumitrescu, coresponden
tul „Scînteii").

(Continuare în pag. a IlI-a)

Podul Grant din Capitală Foto : Eugen Dichiseanu

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

ÎNALTA APRECIERE, UNANIMĂ ARE2IRNE IA POLITIA 
FERMA $1 CONSTRUCTIVA A PREHNTHRI

NICOLAE CEAUSESCU PRIVIND ÎNCETAREA ACȚIUNILOR 
MILITARE ÎMPOTRIVA EIRIEI, SOLUȚIONAREA PE CALE 

PAȘNICA A DIFERENDELOR UNIRE STATELE LRMII
întregul popor român dă o înaltă apreciere noului 

demers al tovarășului Nicolae Ceaușescu și sprijină 
pe deplin poziția fermă, principială a președintelui 
Republicii Socialiste România in legătură cu situația 
deosebit de gravă creată in regiunea Mediteranei, 
ca urmare a bombardamentelor aviației americane 
asupra unor localități ale Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste - stat independent și suveran, 
membru al O.N.U.

Dezaprobînd in modul cel mai hotărit acțiunile mi
litare împotriva Jamahiriei Libiene, întreaga noastră 
națiune cere, în consens cu politica de pace, înțele
gere și largă colaborare internațională promovată de

Istoria este memoria timpului. 
A timpului trecut. Dar „dosa
rele" istoriei înmagazinează 

fapte de mare însemnătate pentru 
timpul ce a sosit și pentru ■ cel ce 
va să vină. Ce a fost luminează 
calea către ce va fi. Ne ajută să 
găsim drumul cel mai bun către ziua 
de mîine.

Pentru viitorul României, partidul 
a adoptat, la Congresul al XIII-lea, 
obiect’ive dintre cele mai cutezătoa
re. Așa cum arăta recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la tribuna 
plenarei Comitetului Central al 
partidului, in actualul cincinal „tre
buie să înfăptuim obiectivul stabilit 
privind trecerea de la starea de, tară 
in curs de dezvoltare, la o etapă 
superioară, de țară socialistă mediu 
dezvoltată". Spre împlinirea acestui 
țel vom străbate un drum nou. Un 
drum cum nu a mai avut niciodată 
de parcurs România. Din lecțiile is
toriei se desprind importante învă
țăminte pentru ceea ce partidul, în
tregul popor au de făcut de aici 
înainte. Cu deosebire este bogată in 
astfel de învățăminte istoria revo
luției și construcției socialiste, a 
anilor rodnici din epoca de mărețe 
înfăptuiri de după Congresul al 
IX-lea. Dar dialectica timpului este 
complexă. Apar mereu condiții noi, 
exigente noi, se constituie noi table 
de valori — așa cum s-a subliniat 
pregnant și profund în cuvintarea 
rostită de secretarul general al 
partidului la plenara din 1—2 apri
lie. In acest context, însuflețitoarele 
îndemnuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresate întregii 
națiuni, de a învăța fără încetare 
din lecțiile istoriei, se conjugă in 
mod firesc și necesar cu chemarea 
ca proiectele pentru viitor să fie 
precedate de analiza riguroasă, 
profund științifică a realităților pre
zentului, a tendințelor de evoluție a 
societății. Însăși moștenirea trecu
tului este validată pe baza criteri
ilor prezentului și viitorului. Este 
nevoie, acum, în actuala etapă, așa

cum a subliniat la plenară secre
tarul general al partidului, de o 
schimbare radicală a concepțiilor 
despre muncă, despre creație, despre 
răspunderi, de un spirit nou in so
luționarea problemelor dezvoltării 
economico-sociale a patriei. De un 
spirit nou, de o cotitură radicală, cu 
adevărat Fevoluționară este nevoie

acelor ani le putea exporta. Și la 
munca hamalilor ce cărau saci cu 
spinarea, pînă la epuizare fizică. 
Dar orașul ? Era asemenea portului : 
prăfuit, dominat de sărăcie și umi
lință. „Personalitatea" i-o dădeau 
simigeriile și cafenelele. Peste port 
și peste oraș se așternea praful ne
păsării guvernanților din acea vre-

Pentru viitorul 
luminos al tării

și în abordarea problemei acumu
lării și a investițiilor.

esigur, rămîne de actualitate — 
și în noul cincinal — impera
tivul menținerii unei rate inalte

a acumulării, de circa 30 la sută din 
venitul național. Argumentele aces
tei opțiuni sint multiple și profunde. 
Fără îndoială că istoria însăși aduce, 
in lumina prezentului, o bună par
te dintre aceste argumente. Pentru 
că dintotdeauna progresul țării a 
depins in mod fundamental de fon
durile de investiții ce au fost alo
cate într-o etapă sau alta. Iar cînd, 
in trecut, aceste fonduri au lipsit, 
voința de progres a rămas doar un 
vis fără acoperire faptică. Exemplele 
sint numeroase și evocă, laolaltă, o 
realitate dramatică. Ne vom referi la 
unul singur, deosebit de relevant. 
El se desprinde din semnificative 
secvențe proprii vieții unui port ro
mânesc din perioada interbelică : 
Sulina. Activitatea din port se re
ducea la un du-te-vino de căruțe ce 
aduceau la vapoare materii prime — 
singurele produse pe care România

me. Aceasta este Imaginea pe care 
o înfățișează romanul „Europolis", 
al lui Jean Bart. Un roman despre 
viața portului Sulina. A unui port 
în care oamenii se confruntă cu mi
zeria și cu umilința. Se ciștigă puțin, 
afacerile portului merg prost. Orașul 
întreg se cufundă in tristețe și ba
nalitate. Se simte nevoia unor schim
bări profunde. Astfel de schimbări 
cer insă investiții masive. Dar ni
meni nu face aceste investiții. Nici 
statul și nici întreprinzătorii parti
culari. Prin urmare, speranțele nu 

# se pot naște decît din închipuiri.
Vestea că un fost cetățean al Sulinei, 
plecat de multă vreme in Statele 
Unite ale Americii, se întoarce in 
urbea natală, pentru a-și petrece, 

'aici, anii bătrîneții, aprinde imagi
nația localnicilor. în cafenele nu se 
discută decit despre acest eveni
ment. Preocuparea tuturor se con
centrează într-o unică direcție : 
cît o fi ciștigat in cei 40 de
ani trăi ți departe de țară și ce
va face, aici, cu banii 7 Multi văd

în întoarcerea fostului lor concetă
țean. Se conturează, treptat, treptat, 
ideea că iși va investi banii în afa
cerile portului. Această idee stimu
lează visurile. Se fac proiecte de ac
țiuni de anvergură, de lucrări por
tuare, de mari investiții. La un mo
ment dat, sosirea misteriosului per
sonaj nu mai reprezintă decît un 
pretext pentru exaltarea dorințelor. 
Planul realului este părăsit și oa
menii discută despre ceea ce ar face 
ei dacă ar dispune de mari capita
luri. In închipuirea lor, portul și 
orașul se transformă radical. Se fac 
planuri pentru deschiderea unor Im
portante companii de navigație. Pen
tru amplasarea de fabrici care să 
valorifice resursele locale. Pentru 
construcții de vapoare moderne... 
Dar un vis nu poate fi mai mult 
decît un vis. Nu faptul că „ameri
canul" se întoarce sărac îi trezește 
la realitate. Ci un alt fapt, mult mai 
dureros, mult mai greu de supor
tat : acela că ei sint săraci. Romanul 
se încheie cu destrămarea unei 
iluzii. Dar dincolo de paginile cărții, 
în realitatea tării din această peri
oadă dintre cele două războaie mon
diale existau oameni care cunoșteau 
drumul cel drept către o altă viață, 
fără umilințe și fără sărăcie. Nu. ei 
nu așteptau pe nimeni să vină din 
depărtări și să-și Învestească banii 
în România. Să construiască uzine 
care să valorifice resursele națio
nale. Să lanseze acțiuni comerciale. 
Să deschidă companii de navigație. 
Să fabrice vapoare moderne. Nu aș
teptau să cadă nimic din cer, să 
vină vreun dar din partea cui vă. Ei 
au știut încă de atunci că prin pro
priile forțe ale poporului român pot 
fi construite uzine moderne, pot fi 
deschise importante companii de na
vigație, pot fi construite vapoare 
care să nu fie cu nimic mat prejos 
decît cele ieșite din șantierele unor

Adrian VASILESCU

România, de președintele Nicolae Ceaușescu, să se 
facă totul pentru eliminarea forței și arpenințării cu 
forța în relațiile dintre state, pentru soluționarea pro
blemelor existente pe cale politică, prin tratative, 
pentru respectarea independenței, suveranității și in
tegrității teritoriale ale tuturor statelor, pentru asi
gurarea păcii în Mediterana, în Europa și în întreaga 
lume.

In acest spirit, de deplină aprobare a politicii ex
terne românești, a acțiunilor și inițiativelor președin
telui Nicolae Ceaușescu, au adoptat moțiuni Comitetul 
Național Român „Oamenii de știință și pacea" și Co
mitetul Național pentru Apărarea Păcii din Republica 
Socialistă România.

UNEA
Comitetului Național Român

„Oamenii de
Comitetul Național Român „Oa

menii de știință și pacea", condus 
de academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, a aflat cu 
profundă îngrijorare, o dată cu în
treaga opinie publică din țara noas
tră, de situația deosebit de gravă 
care s-a creat în Marea Meditera- 
nă ca urmare a bombardării, de 
către aviația americană, a orașelor 
Tripoli și Benghazi din Libia.

Acest act, care nu poate fi jus
tificat sub nici o formă, reprezin
tă, după părerea noastră, o fla
grantă încălcare a independenței 
și suveranității Libiei, care neso
cotește normele ce guvernează re
lațiile internaționale și principiile 
Cartei O.N.U., prezentînd un imens 
pericol pentru securitatea popoare
lor din această regiune a globu
lui, pentru pacea lumii întregi.

Istoria, evoluția situației Interna
tionale, ca si experiența noastră de 
viață ne-au demonstrat că situa
țiile conflictuale dintre state nu-și 
pot găsi rezolvarea prin forță Și 
prin intervenție militară. Soluțio
narea lor presupune cu necesitate 
acțiunea pe cale politică, prin tra
tative, în spiritul înțelegerii, 
colaborării și păcii.

Tot dezvoltarea societății ne-a în
tărit în convingerea că omul de 
știință, căutător neobosit și îndrăz
neț în descifrarea tainelor univer

salvarea portului și a orașului (Continuare In pag. a Il-a)

știință
sului, Iși poate îndeplini cu ade
vărat nobila lui misiune de sluji
tor al progresului umanității nu
mai dacă munca, rezultatele acti
vității sale servesc, în același 
timp, intereselor păcii și colabo
rării internaționale.

Cu atit mai mult In condițiile 
actuale, cînd o mare parte din cu
ceririle științei și tehnicii moder
ne sînt utilizate în scopuri de 
război, pentru producerea de arme 
de distrugere în masă, se impune 
ca oamenii de știință de pe toate 
continentele să acționeze strîns 
uniți pentru a împiedica orice act 
ce ar putea amenința viața noas
tră, a copiilor noștri, a semeni
lor noștri, a tuturor popoarelor.

In situația deosebit de gravă 
creată de intensificarea cursei înar
mărilor, de uriașele cantități de 
arme nucleare și clasice tot mai 
sofisticate existente în arsenalele 
militare — despre a căror ame
nințare noi, oamenii de știință, ne 
dăm cel mai bine seama — se 
impune să acționăm cu hotărîre îm
potriva oricărei încălcări a norme
lor de drept internațional, pentru 
rezolvarea numai șl numai pe cale 
pașnică, prin tratative, a oricăror 
probleme litigioase, a neînțelege
rilor dintre state.

și pacea“
Acestea sînt temeiurile pentru 

care susținem fără rezerve recen
tul demers al președintelui țării îm
potriva violării independenței și su
veranității Libiei, a încordării si
tuației din zona Mediteranei. A- 
ceastă acțiune este în deplin con
sens cu poziția constantă a Româ
niei, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în favoarea reducerii încordării in
ternaționale, înfăptuirii dezarmării 
și excluderii forței din relațiile in
ternaționale.

Ne alăturăm, în acest spirit, 
glasul cu cei al întregului popor 
pentru a 'cere încetarea acțiunilor 
militare împotriva Libiei și re
glementarea tuturor problemelor 
litigioase din raporturile cu S.U.A. 
exclusiv pe cale pașnică, în spi
ritul egalității, independenței și in
teresului reciproc, al cauzei destin
derii și păcii în lume.

Comitetul Național Român „Oa
menii de știință și pacea" adre
sează o chemare fierbinte tuturor 
slujitorilor științei să acționeze 
neabătut pentru eliminarea forței 
și amenințării cu forța în relații
le dintre state, pentru încetarea 
oricăror acțiuni agresive, pentru ca 
știința să fie pusă exclusiv în 
slujba păcii și înțelegerii intre na
țiuni, prosperității, fericirii tuturor 
popoarelor.
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Promovarea metodelor înaintate și generalizarea experienței
pozitive - obiective esențiale ale activității sindicatelor

Hotărîți să întîmpine glorioasa 
aniversare a 65 de ani de la făuri
rea Partidului Comunist Român și 
apropiatul Congres al U.G.S.R. cu 
noi și însemnate succese in toate 
domeniile de activitate, cei peste 
138 000 de membri de sindicat din 
județul Buzău își sporesc eforturile 
în intrecerea socialistă, răspunzind 
astfel prin fapte vibrantelor chemări 
și îndemnuri adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu oamenilor muncii, 
întregului popor, de a asigura înfăp
tuirea neabătută a mărețelor obiec
tive din noua etapă de dezvoltare 
economico-socială a țării. Acționind 
cu dăruire și fermitate — în tripla 
lor calitate de proprietari, producă
tori și beneficiari ai avuției națio
nale — oamenii muncii din ju
dețul nostru, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, au 
reușit să obțină, în perioada care a 
trecut de la începutul anului, rezul
tate de prestigiu în întrecerea so
cialistă. Sarcinile de plan la produc- 
ția-marfă industrială au fost depăși
te, in primul trimestru, cu 146.6 mi
lioane lei, productivitatea muncii în 
industria republicană a crescut cu 
1 910 lei pe persoană, iar planul de 
investiții s-a realizat în proporție 
de 101,7 la sută, în același timp, au 
fost economisite peste 500 tone metal 
și 1 500 MWh energie electrică.

Tinînd seama de marile sarcini pe 
care secretarul general al partidului 
le-a formulat cu privire la răspun
derile ce revin sindicatelor în mo
bilizarea oamenilor muncii la înfăp
tuirea planurilor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, un prim 
obiectiv al activității noastre l-a 
constituit întărirea capacității poli- 
tico-organizatorice a comitetelor și 
grupelor sindicale. Pentru înfăptui
rea prevederilor planului pe anul 
1986 și a sarcinilor ce revin unită
ților economice din județul, nostru 
din programele speciale și prioritare 
adoptate de conducerea partidului, 
în organizarea și desfășurarea între
cerii socialiste am pornit de la in
tensificarea acțiunilor pentru asigu
rarea cunoașterii de către fiecare om 
al muncii a sarcinilor de plan ce-i 
revin zilnic, săptămînal, lunar și, 
mai ales, a modului cum trebuie 
realizate produsele — cu ce consu
muri materiale și energetice, la ce 
nivel calitativ și competitiv. în acest 
sens este semnificativ și faptul că 
în cadrul recentelor adunări și con
ferințe de dare de seamă și alegeri 
în organizațiile sindicale, participan
ts i au făcut peste 2 500 de propuneri 
vizînd îmbunătățirea activității sin
dicale pentru identificarea de noi 
modalități și resurse de îndeplinire 
a planului la producția fizică și 
export, de creștere a eficienței eco
nomice, pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale a oamenilor 
muncii, dezvoltarea creației tehnice 
de masă; întărirea ordinii și disci
plinei, generalizarea experiențelor și 
inițiativelor valoroase.

Dintre obiectivele și sarcinile esen
țiale ce stau în țața organelor șl 
organizațiilor sindicate din județul 
nostru, aș vrea să mă refer doar la 
citeva aspecte privind promovarea 
metodelor înaintate și generalizarea 
experienței pozitive. în cadrul am
plei acțiuni de perfecționare a orga
nizării și modernizare a producției, 
inițiate de conducerea partidului, pe 
baza programelor anuale „Informa-! 
tehnica" și „Agrotehnica", 
toate unitățile productive din ju
deț organizează de 3—4 ori 
lună manifestări tehnico-economice 
care vizează direct înnoirea și mo
dernizarea producției, asimilarea de 
noi produse și tehnologii cu parame
tri tehnico-funcționali ridicați, dez
voltarea gindirii economice și stimu
larea creației tehnice în rindul oa
menilor muncii. Ca rezultat al apli
cării unui riguros program de mă
suri, evitîndu-se formalismul și su
prapunerile de acțiuni, s-a creat un 
climat propice participării oameni
lor muncii la creația tehnico-știin- 
țifică de 
32 000 de 
angrenați 
nivelului 
ducției.

La întreprinderea de geamuri, în
treprinderea de prelucrare a maselor 
plastice. Turnătoria de fontă Rimni- 
cu Sărat și Schela de producție pe
trolieră Berea — stabilite ca unități- 
etalop — comisia județeană pentru 
organizarea și modernizarea proce
selor de producție a organizat ana
lize decadale, care întrunesc în

același timp atributele unor fruc
tuoase schimburi de experiență, asu
pra stadiului îndeplinirii prevederi
lor din programele proprii de 
măsuri. Practic, în aceste întreprin
deri, acțiunea de organizare și mo
dernizare a producției a cuprins în- 
tregul corp de ingineri și tehnicieni, 
de economiști, întreaga masă de oa
meni ai muncii, desfășurîndu-se în- 
tr-o atmosferă de angajare deplină, 
responsabilă, 
specialiștilor, 
oamenilor. '______  __ ____________
înaintate, de la experiența și iniția
tivele din aceste unități-etalon, și 
în celelalte întreprinderi, chiar dacă 
nu sînt de același profil, modalită
țile de organizare, sistemele de 
urmărire a măsurilor stabilite au 
fost preluate fiindcă, așa cum a in
dicat secretarul general al partidu
lui, pentru a se înregistra profunde 
mutații calitative în sfera produc
ției industriale și agricole, salturi

stimulind. inițiativa 
, gîndirfea creatoare a 
Pornind de la metodele

în județ oferă un cîmp fertil de afir
mare și promovare a inteligenței 
tehnice proprii. Eficiența aplicării 
unora dintre aceste inițiative se 
concretizează la nivelul anului 1985 
astfel : „Fiecare cadru tehnic să re
zolve o problemă tehnică sau eco
nomică în afara sarcinilor profesio
nale" — 2.9 milioane lei, „Contul de 
economii al grupei sindicale" — 100,2 
milioane lgi, „în interesul producției, 
să ne fabricăm singuri piesele de 
schimb" — peste 160 milioane lei, 
„Să lucrăm o zi pe lună cu carbu
ranți și lubrifianți economisiți" — 
1,8 milioane lei, „Reducerea efortu
lui valutar prin autoutilare — pro
blemă de conștiință muncitorească" 
— 51 milioane lei. Și exemplele ar 
putea continua. Eficiența acestor ini
țiative se regăsește și în faptul că, 
în cincinalul trecut, 
economice au ocupat 
în întrecerea pe țară, 
se cu înalte ordine

49 c)e unități 
locuri fruntașe 
au fost distin- 
ale Republicii,

A

In pregătirea Congresului U.G.S.R
puternice spre progres și dezvoltare, 
experiența pozitivă trebuie amplu 
generalizată.

Concludent în acest sens este 
faptul că la întreprinderea de 
sirmă și produse din sirmă, între
prinderea „Metalurgica", întreprin
derea de producție industrială și 
construcții căi-ferate, întreprinderea 
de garnituri de frînă și etanșare, 
Filatura de lină pieptănată, între
prinderea de tîmplărie metalică ș.a. 
s-au constituit nuclee de cercetare, 
grupe de creativitate, care cuprind 
inovatori, specialiști din serviciile 
tehnice și de concepție, cei mai buni 
muncitori din secțiile de bază. Fruc- 
tificînd experiența acumulată în cin
cinalul trecht, cind organele și orga
nizațiile sindicale au contribuit la 
mobilizarea a peste 26 000 de oameni 
ai muncii la acțiunile de introdu
cere a progresului tehnic, de dezvol
tare a creației tehnico-științifice de 
masă, la mișcarea de invenții și 
inovații — acțiuni care au contribuit 
substanțial la asimilarea și introdu
cerea în fabricație a 360 de produse 
noi, la aplicarea a 351 tehnologii 
moderne și soluționarea a 5 400 
obiective de creație tehnică — pre
vederile planului la capitolul înnoi
rea și modernizarea producției pen
tru 1986 au fost dublate, comparativ 
cu 1985. Raportîndu-ne tot la reali
zările din cincinalul trecut, se cuvi
ne să menționăm că acestea se dato
rează și creșterii nivelului de pregă
tire tehnico-profesională al oameni
lor muncii. Anual au fost cuprinși 
în diferite forme de calificare, poli
calificare și perfecționare, mii de 
oameni ai muncii, s-au organizat 20 
de concursuri și olimpiade pe me
serii la care au participat peste 
18 000 muncitori.

Circumscrise devizei „Bătălia pen
tru nou, bătălia pentru noi", cele 14 
inițiative muncitorești care se aplică

precum și cu „Steagul roșu" și „Di
ploma de onoare" din partea C.C. al 
U.G.S.R. Printre acestea se numără 
Schela de producție petrolieră Berea, 
întreprinderea de contactoare, Uni
tatea agroindustrială Mărăcineni, în
treprinderea de producere și indus
trializare a legumelor și fructelor 
Rimnicu Sărat și altele.

întrucît pe baza generalizării în 
anul 1985 a inițiativei „Contul de 
economii al grupei sindicale" s-a 
asigurat realizarea undi economii de 
circa 1100 lei pe fiecare om al 
muncii din industrie, transporturi, 
construcții, comerț, sectorul prestări 
de servicii, I.A.S. și S.M.A., ne-am 
propus ca în acest an să depășim 
1 300 lei de persoană. De asemenea, 
în 1986 s-a trecut la generalizarea 
în întregul județ a experienței acu
mulate de Consiliul orășenesc 
Rimnicu Sărat al sindicatelor privind 
recuperarea materialelor refolosibile, 
recondiționarea pieselor 
și a subansamblelor 
drul acțiunii „3 R“.

Rezultatele obținute 
economiei județului, 
trecut și, mai ales, In 1985, nu se 
ridică însă la nivelul posibilităților 
de care dispunem, al exigențelor 
formulate de conducerea partidului 
pentru actuala etapă de dezvoltare 
dinamică, 
naționale, 
indicatori de plan sînt direct răs
punzătoare și sindicatele, consiliile 
oamenilor muncii din întreprinderi 
și instituții, care nu s-au ocupat în 
suficientă măsură și nu au acționat 
cu fermitatea necesară pentru solu
ționarea problemelor privind organi
zarea producției și a muncii, apro
vizionarea tehnico-materială, desfa
cerea produselor, respectarea disci
plinei tehnologice, întărirea răspun
derii muncitorești.

de schimb 
uzate, în ca-

pe ansamblul 
în cincinalul

economiei

practic

pe

masă. în prezent, peste 
oameni ai muncii sînt 
în acțiuni de ridicare a 

tehnic și calitativ al pro-

Condiții optime
In această 

cei care doresc 
grijească sănătatea sau 
să-și petreacă un conce
diu de odihnă reconfor
tant pot obține prin a- 
gențiile oficiilor județene 
de turism și ale între
prinderii de turism, hote
luri și restaurante Bucu
rești bilete pentru una 
din stațiunile bine dotate 
ale țării.

Pentru afecțiuni reu
matismale : Amara, Băile 
Felix, Băile Govora. Băi
le Herculane, Călimă- 
nești-Căciulata, Eforie- 
Nord, Geoagiu-Băi. Lacu 
Sărat, Mangalia, Pucioa
sa, So.vata și Vatra Doi
nei ț pentru afecțiuni 
cardiovasculare : Balva
nyos, Băile Tușnad, Bor
sec, Covasna, Vatra Dor- 
nei, Buziaș ; pentru a- 
fecțiuni digestive și he- 
pato-biliare : Băile Olă
nești, Borsec, Călimă-

perioadă, 
să-și în-

(Urmare din pag. I)

firme cu faimă mondială. Ei cunoș
teau și calea spre aceste înfăptuiri : 
mai întii, puterea politică și puterea 
economică să treacă în miinile po
porului, care să devină, de drept și 
de fapt, propriul său stăpin ; apoi, 
să se treacă la muncă stăruitoare și 
să fie alocate fondurile necesare 
pentru refacerea economiei națio
nale. pentru dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a altor ramuri eco
nomice, să se acționeze pentru pro
gresul științei, învățămintului și cul
turii, pentru bunăstarea întregului 
popor. Acești oameni s-au dovedit 
a fi comuniștii.

Făurit la 8 mai 1921, Partidul Co
munist Român s-a afirmat drept 
o torță puternică, menită să 
lumină în conștiințe, să arate 
porului nostru cit 
ța sa, care sînt 
față de prezent și

După Congresul 
de mari prefaceri 
„Epocii Nicolae Ceaușescu". au fost 
alocate importante fonduri de inves
tiții pentru a se asigura dezvoltarea 
armonioasă și echilibrată a forțelor 
de producție, progresul multilateral 
al țării. Aceste fonduri au fost tot 
mai marî de la un an la altul, de 
la un cincinal la altul. Investițiile 
alocate în cincinalul 1981—1985, pe
care l-am încheiat de citeva luni, 
s-au ridicat la 1 150 miliarde lei. Vo
lumul de investiții pentru un singur 
an din acest cincinal a fost de două 
ori mai mare decît totalul investi
țiilor din întregul cincinal 1951—1955. 
Față de anul 1945, volumul investi
țiilor a fost de 25 de ori mai mare 
în 1965 și de peste 110 ori în 1985. A 
fost astfel posibil ca intre anii 1965 
și 1985, zilnic, in medie, să fie dată in 
funcțiune cite o capacitate de produc
ție importantă. România are, acum, 
o industrie proprie — bazată pe cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii. S-a trecut 
agriculturii. S-a 
rea superioară a 
și umane. S-au 
țfile de muncă, 
jire a sănătății.
bunăstarea materială și spirituală a

facă 
po- 
for- 
sale

de mare este 
răspunderile 
față de viitor.
al IX-lea, în anii 

revoluționare ai

ia modernizarea 
asigurat valorifica- 
resurselor materiale 
îmbunătățit condi- 

de locuit, de îngri- 
în general a sporit

intensivă a
De neîndeplinirea unor

Deși în anul agricol 1985 — carac
terizat prin condiții climatice nefa
vorabile — la unele culturi s-au 
obținut producții bune, județul 
Buzău s-a situat în întrecerea socia
listă pe locuri care nu ne onorează. 
Și aceasta datorită faptului că multe 
organe și organizații sindicale, con
ducerile unor unități agricole nu au 
asigurat climatici de ordine și dis
ciplină necesar "obținerii unor pro
ducții sporite, sigure și stabile, nu 
au determinat la fiecare om al 
muncii din I.A.S. și S.M.A. o atitu
dine responsabilă față de realizarea 
producției, față de încadrarea execu
ției lucrărilor în perioadele optime 
și, mai ales, față de respectarea 
normelor agrotehnice. în cele cinci 
întreprinderi agricole de stat și 14 
stațiuni de mecanizare a agriculturii, 
în stațiunile de cercetare și asocia
țiile economice, comitetele și grupele 
sindicale nu au desfășurat întot
deauna acțiuni proprii, eficiente, 
pentru folosirea mai bună a pămin- 
tului și a bazei tehnico-materiale. 
pentru utilizarea judicioasă a forței 
de muncă.

Neajunsurile din domeniul econo
mic se datoresc și carențelor exis
tente în stilul de muncă al consi
liilor județean, municipal Buzău și 
orășenesc Rm. Sărat, precum și al 
comisiilor pentru probleme econo
mice, profesionale și autoconducerii 
muncitorești, care nu au reușit să-și 
adapteze operativ obiectivele activi
tății lor la sarcinile și prioritățile 
economico-sociale în profil teritorial. 
Iată de ce, printre altele, ne-am 
propus să acționăm consecvent pen
tru revitalizarea cercurilor calității 
și dezvoltarea creației tehnico-știin- 
țifice de masă în fiecare unitate și, 
mai ales, în acele întreprinderi care 
se confruntă cu unele greutăți. De 
asemenea, ne propunem să impulsio
năm activitatea specialiștilor din com
partimentele de concepție, cercetare, 
organizare și pregătire a fabricației 
din întreprinderi și stațiuni de cerce
tare, astfel incit miile de ingi
neri, subingineri, maiștri și tehni
cieni, precum și muncitorii specia
liști să-și aducă o contribuție mai 
substanțială la introducerea, pe scară 
largă a progresului tehnic, la ridica
rea nivelului tehnico-calitativ și a 
competitivității produselor realizate 
de industria buzoiană.

Analizîndu-și activitatea desfășu
rată în spirit critic și autocritic, în 
cadrul recentelor adunări și confe
rințe de dare de seamă și alegeri, 
cei peste 138 000 de membri de sin
dicat 
să-și 
plan, 
revin 
cinai , .
întreaga contribuție la înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XIII-lea 
al partidului, la dezvoltarea și înflo
rirea acestor străvechi meleaguri, la 
edificarea societății socialiste și co
muniste pe pămîntul României.

Cartierul Mânâștur din Cluj-Napoca
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Pentru audiente, ușa primăriei
este permanent deschisă

Este semnificativ faptul că foar
te puțini cetățeni din comuna Som- 
cuta Mare se adresează prin scrisori 
ori audiențe organelor județene, cu 
toate că in comuna respectivă se des
fășoară o activitate complexă, eco- 
nomico-socială și culturală. Numai 
presupunerea că locuitorii comunei 
nu-și lasă lucrul pentru audiențe și 
scrisori pe la județ nu explică sta
rea de lucruri.

Mărturisim primarului Alexandru 
Dragoș că reporterul ar fi preferat 
o „zi plină", adică o zi de audien
țe, în care problemele ridicate de 
cetățeni 
variate, 
cate.

— Să 
buie să 
junge în audiență la primar, ne spu
ne interlocutorul. Pentru că noi — 
mă refer și la viceprimarul Gheor- 
ghe Petruș, și la secretarul consi
liului popular, loan Munteanu — ne 
iniilnim zilnic cu oamenii, nu nu
mai cu cei din centrul de comună, 
dar și cu cei din satele aparțină
toare. Ba, mai mult, pe bază de gra
fic noi ne deplasăm săptămînal în 
toate cele 7 sate ale comunei și or
ganizăm acolo audiențe. Principalul 
este însă că ușa primăriei este des
chisă oricînd pentru orice cetățean 
al comunei.

Conducerile de unități 
— implicate mai bine
In acest cadru de audiențe, în 

care sint implicate mai bine și con
ducerile de unități, sînt create condi- 

mai bune de soluționare a 
se ridică. Astfel, 

ea eco- 
po- 

a I.A.S., ca și cooperato- 
Petru Prună, părinte a 4 
li se soluționează pro-

să fie cit mai diverse, mai 
poate chiar cit mai Compli-

nu vă închipuiți că aici tre
se aștepte mult pentru a a-

ții mai bune 
problemelor ce 
tinerei familii Mădăian 
nomistă, el inginer la ferma 
micolă 
rului 
băieți, 
blema locuinței prin acordarea cite 
unui apartament în bloc, comuna a- 
vînd construite 200 de apartamente 
frumoase și moderne în noul cen
tru civic. De observat este și fap-

însemnări despre activita
tea Consiliului popular al 
comunei Somcuta Mare, 

județul Maramureș

atelierele noi din cadrul cooperației 
meșteșugărești, cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor. S-au deschis noi atelie
re de ■ prelucrări metalice, reparații 
și întreținere radio-tv., alte servi
cii către populație etc. De aseme
nea, dezvoltarea unor activități e- 
xistente la secția de confecții, la con
siliul popular, la cariera de calcar 
din Buciumi ne-a dat posibilitatea 
să onorăm cererea de revenire cu 
serviciul în localitate la vreo 60 de 
muncitori navetiști. Acestora le. ră- 
mine acum timp suficient pen
tru a munci și in gospodăriile pro
prii după orele de serviciu și a con
tribui mai substanțial la realizarea 
programului comunal de autoaprovi- 
zionare și de livrare a produselor la 
fondul, de stat.

din județul Buzău sînt hotărîți 
onoreze exemplar sarcinile de 
cantitative și calitative, ce le 
în acest an și în întregul cin- 
1986—1990, pentru a-și aduce

Ion BAC1U
președinte al Consiliului .Județean 
Buzău al sindicatelor

balneoclimaterice

a-

de tratament și odihnă în stațiunile
nești-Căciulata, Sîngeorz- 
Băi, Slănic-Moldova, Țin
ea ; pentru afecțiuni ale 
rinichilor se recomandă : 
Băile Olănești, Călimă- 
nești-Căciulata, Slănic- 
Moldova, iar pentru
fecțiuni ginecologice : 
stațiunile Amara, Bazna, 
Eforie-Nord, Ocna Sibiu
lui, Slănic-Prahova, Sova- 
ta. Foarte indicate pen
tru tratarea afecțiunilor 
căilor respiratorii sint 
Băile Govora, Slănic- 
Moldova, iar pentru ne
vroză — Balvanyos, Băi
le Tușnad, Borsec, Borșa, 
Breaza, Bușteni, Mo- 
neasa, Stîna de Vale.

In această perioadă, ta
rifele la cazare și masă 
sînt reduse cu 20—40 la 
sută față 
și august, 
plus și de 
ducere la 
C.F.R.

de lunile iulie 
beneficiind in
25 la sută re- 
transportul pe

Nu în birouri, ci direct 
lingă brazdă

în aceste zile, orele de audiență 
se desfășoară direct in cimp. Ca să 
întărească acest adevăr, primarul a- 
duce citeva argumente. Cele mai 
multe probleme ce sînt adresa
te organelor comunale în această pe
rioadă sînt legate firesc de activi
tatea din agricultură, din campania 
de insămințări. „Noi. de asemenea, 
ne aflăm zilnic pe cîmp, unde dis
cutăm cu oamenii, scutindu-i .de a 
mai trece pe la primărie. Așa că 
ziua de audiențe a primarului se 
poate desfășura și în sectorul zoo
tehnic, și în livadă, și pe ogor, a- 
colo unde poți cunoaște mai bine și 
oamenii și contribuția lor la bunul 
mers al activității din comună. De 
exemplu, vineri este în fiecare săp- 
tămînă zi dedicată zootehniei în tot 
județul și deci toate cadrele de con
ducere, incepînd cu primul secretar' 
al comitetului județean de partid și 
terminind cu șefii de fermă de Ia 
cooperativele agricole de producție, 
trebuie să se afle în acest sector, să 
participe la soluționarea probleme
lor lui de fond. In 4 aprilie se a- 
flau cu acest prilej în unitățile 
cialiste din comună circa 150 de 
dre, între care și primarul".

Dar să vedem ce solicită cei 
se adresează primarului in acest
dru și ce audiență au problemele lor, 
cum se soluționează. Mecanizatorul 
Gheorghe Zlampa, de 
localitate, s-a adresat 
rugămintea de a fi 
procure purcei spre 
gospodăria proprie pentru familie și 
pentru a livra la fondul de stat pe 
bază de contract. El și alții ca el 
au fost ajutați astfel să cumpere 50 
purcei in scopul creșterii și ingră- 
șării. De altfel, locuitorii comunei au 
încheiat pentru acest an contracte 
de livrare la fondul de stat a 470 
porcine, valorificînd condițiile din 
propriile gospodării.

poporului. Toate aceste înfăptuiri au 
fost posibile în condițiile 
fără incetare a venitului
care în prezent este de peste 32 de ori 
mai mare decît în 1945. Și ale pro
movării unei politici înțelepte de 
repartizare a valorii nou create, de 
menținere a unei rate înalte a acu
mulării.

creșterii 
național,

Prezentul are însă propriile 
lui argumente pentru menți
nerea unei rate înalte a acu

mulării. De la creșterea cantității de 
mijloace de producție și de produse 
la îmbunătățirea continuă a calității

națională, fără precedent în întreaga 
sa istorie.

Viața nu stă însă pe loc. In con
dițiile noilor descoperiri din mate
matică, fizică și chimie, din ciber
netică, din astronomie și biologie, 
care dovedesc o inepuizabilă forță 
de regenerare a inteligenței umane, 
ritmurile existenței, ale vieții noas
tre devin tot mai trepidante. Istoria 
este, acum, grăbită și un popor care 
nu ar ține seamă de această reali
tate, care nu s-ar încadra în ritmu
rile acestui sfîrșit de secol și de mi
leniu, nu ar putea dobîndi un loc 
demn pe scara progresului și civili-

creație a poporului. Pe programele 
de investiții elaborate de partid, în 
deplin consens cu voința națională.

Față de investiții se impune, 
în noua etapă, deschisă de 
Congresul al XIII-lea, o con

cepție care să corespundă în esența 
sa procesului de dezvoltare inten
sivă a industriei și agriculturii, a tu
turor domeniilor vieții economico- 
sociale. Funcția acumulării nu mai 
poate fi absolutizată. Utilizarea efi
cientă a fondurilor fixe existente 
devine tot mai mult o cale sigură 
de creștere a venitului național.

PENTRU VIITORUL LUMINOS AL TARII
lor, de la sporirea accentuată a pro
ductivității muncii la valorificarea 
superioară a resurselor materiale, 
folosirea deplină a forței de muncă 
și ridicarea, pe această bază, a ni
velului de trai al poporului, toate 
aceste cerințe impun pentru îndepli
nirea lor integrală, elaborarea și în
făptuirea unor ample programe de 
investiții. Iar investițiile nu pot să 
crească fără asigurarea unei rate 
optime a acumulării. Este edificator, 
în acest sens, tabloul celor șapte 
cincinale care l-au precedat pe cel 
actual. în primele trei cincinale, 
cind rata acumulării nu a depășit 
niciodată 24 Ia sută din venitul na
țional, volumul investițiilor a crescut 
de la 61,9 miliarde lei la 100,2 mi
liarde Iei și. apoi, la 199,7 miliarde 
lei. După Congresul al 
condițiile promovării 
noi, revoluționare a 
pe care o datorăm
Nicolae Ceaușescu, volumul investi
țiilor a crescut la 330.8 miliarde lei, 
apoi la 549 miliarde lei și la 931,9 
miliarde lei, pentru a ajunge, în cin
cinalul care a trecut, la 1 150 mili
arde lei. Pe această bază România 
și-a asigurat o puternică economie

IX-lea. in 
unei politici 
acumulării, 
tovarășului

zației. Aceasta este deci lumea în 
care trăim. Aceasta este lumea cu 
care ne întrecem. Ce fel de obiective 
ne propunem ? Iată citeva din
tre ele, subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta plenară 
a Comitetului Central al partidului ; 
România să se situeze 
celor mai înalte cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane ; produsele 
românești să fie competitive cu cele 
mai bune produse similare obținute 
pe plan ■ mondial ; ' '__ “
o nouă calitate a muncii, și a vieții 
în societatea socialistă românească. 
O întrebare se impune însă : pe ce 
ne bazăm ? Pentru că numai Vrerea 
noastră nu ne-ar fi de ajuns. De
sigur,. este important să vrem să 
înfăptuim obiective atît de cuteză
toare. Este important să vrem să 
depășim decalajele ce ne mai des
part de țările dezvoltate din punct 
de vedere economic. Voința are, în 
această privință, un rol de mare în
semnătate, dar hotărîtoare se dove
desc a fi realizările pe planul pro
ductivității și calității muncii, al 
eficienței economice, asigurarea con
dițiilor materiale necesare. Ne ba
zăm, așadar, pe forța economiei 
românești. Pe puterea de muncă, de

la nivelul

să asigurăm

Această idee fundamentală pentru 
actuala etapă se desprinde cu preg
nanță din spiritul și din litera cuvin- 
tării rostite la recenta plenară de 
secretarul general al partidului. Se 
pornește de la realitatea că s-au 
făcut investiții mari, dar nu s-a 
asigurat pretutindeni și o creștere 
a producției pe măsura acestor in
vestiții. De aceea, în viitor, se im
pune cu precădere valorificarea fon
durilor fixe existente ; se impune 
ca noi investiții să se facă numai și 
numai in cazurile in care este abso
lută nevoie. De altfel, așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe baza programelor de reducere 
a consumurilor de energie și materii 
prime, precum și a celor referitoare 
la creșterea accentuată a productivi
tății muncii, se are în vedere, pen
tru actualul cincinal, fată de ceea ce 
se stabilise inițial, o reducere a vo
lumului general al investițiilor.

Scria poetul : „Viitor de aur țara 
noastră are / Și prevăd prin secoli 
a ei înălțare". Acest viitor de aur, 
care a dobîndit contururi precise în 
documentele Congresului al XIII-lea, 
depinde în mod esențial și de mo
dul în care se va acționa pentru a

tul că vreo 12 familii care locuiau 
în apartamente in centrul de comu
nă, dar care au părinți in satele a- 
parținătoare, i-au cerut primarului 
dezlegarea de a se muta la părinți 
spre a-i putea ajuta să cultive pă- 
mintul și să crească animale, solici
tarea soluționmdu-se favorabil.

Pretutindeni, în comună, s-au con
struit locuințe frumoase și moder
ne, precizează tovarășul Alexandru 
Dragoș, existind bune condiții de 
locuit. Prin contribuția cetățenilor 
s-au realizat peste 15 km de aduc- 
țiune de apă potabilă.

Termen de rezolvare : 
pină a doua zi

Le-am întrebat pe tinerele Gabrie
le Bretan și Aristina Sikolya cu ce 
probleme s-au adresat primarului în 
ziua audiențelor și mi-au spus că 
solicitarea lor a fost rezolvată : do
reau să învețe o meserie, iar acum 
se află deja în atelierele de croi
torie ale cooperativei meșteșugărești 
„înainte" din localitate. De altfel, 
lista celor care au solicitat locuri 
de muncă în unități din comună este 
destul de mare in comparație cu 
alte perioade.

— Care este explicația, tovarășe 
primar ?

— Mulți dintre navetiști, care lu
crau la Baia Mare, aflind că acti
vitățile din centrul de comună 
dezvoltă, ne-au rugat să-i primim

Receptivitate la audiențe, 
rezultate 

la... autofinanțare
Desigur, pe această cale se valo

rifică mai bine și resursele locale 
de forță de muncă și cele materia
le in vederea autofinanțării consi
liului popular comunal. De altfel, 
încă din 1984, consiliul popular co
munal Șomcuta Mare se autofinan- 
țează integral, în bună măsură pe 
seama contribuției sectorului de 
prestații și servicii către populație, 
depășindu-și planul de venituri și 
virind la bugetul județean, în fie
care an, sume cuprinse între 900 000 
lei și 1,2 milioane lei.

Așa stind lucrurile, la analizele 
lunare din cadrul biroului executiv 
al consiliului popular comunal, la 
cele trimestriale din sesiuni și la 
adunările cetățenești, în care prima
rul prezintă informări și asupra mo
dului în care sint rezolvate cereri
le, sesizările și propunerile oame
nilor muncii din scrisori și audien
țe, se insistă asupra eficienței aces- 

- tui stil de muncă al primăriei, prin 
care cetățeanul solicitant este făcut 
colaborator la îndeplinirea proprii
lor propuneri sau cereri.

In felul acesta, audiența cîștigă un 
sens politic mai larg, în primul rînd 
prin faptul că întărește legătura ce
tățeanului cu organele puterii loca
le, sporindu-i încrederea în capaci
tatea de a soluționa cererile lui, iar, 
pe de alta, prin cunoașterea reali
tății concrete, la fața locului, a con
dițiilor și premiselor ca o cerință să 
fie sau nu îndeplinită.

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scinteii

la S.M.A. din 
primarului cu 
ajutat să-și 

a-i crește in

valorifica superior ceea ce am clădit 
și clădim cu miinile noastre. înseși 
investițiile au un rol deosebit de 
mare in această direcție. Dacă, in 
cincinalele precedente, era necesar 
ca fondurile de investiții să fie re
partizate cu precădere pentru con
strucția de noi obiective economice; 
acum principala lor destinație o con
stituie generalizarea factorilor inten- 
sivi-calitativi ai procesului de pro
ducție. Se vor construi, desigur, noi 
obiective economice. Chiar în planul 
de stat pe 1986, primul an al actua
lului cincinal, se prevede darea în 
folosință a 185 de capacități de pro
ducție importante. Dar, în principal, 
în noul cincinal rostul investițiilor 
este acela de a asigura condiții ma
teriale pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii. Pentru mo
dernizarea proceselor de producție. 
Pentru dotarea cu mașini și utilaje 
noi și pentru perfecționarea celor 
existente. Pentru introducerea pe 
scară largă a progresului tehnico- 
științific, a mecanizării, automati
zării și robotizării proceselor de pro
ducție.

Orientările stabilite de recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului au în vedere și creșterea 
eficienței acumulării. „Structura de 
rezistență" a economiei noastre na
ționale încorporează, acum, eficiența 
acumulărilor între părțile sale de 
bază. O parte de care depind, in
tr-un fel sau altul, toate celelalte 
părți. Pentru că nici ritmurile de 
creștere, nici productivitatea și cali
tatea muncii, nici' eficiența econo
mică, in ultimă instanță nici venitul 
național nu vor avea o dinamică 
pozitivă decît în condițiile îndeplini
rii acestui indicator. Dacă nu s-ar 
asigura o rată înaltă a acumulării, 
dacă această rată nu ar fi optimă, 
la nivelul cerințelor actualei etape 
și al tendințelor ce se manifestă pe 
plan mondial, dacă nu s-ar dovedi 
o grijă deosebită pentru eficiența 
acumulărilor, nu ar putea să fte în
făptuite cutezătoarele programe pen
tru cincinalul 1986—1990 și, în per
spectivă, pină in anul 2000. Eficiența 
acumulării, a investițiilor constituie, 
de fapt, o condiție fundamentală a 
continuității progresului României 
socialiste.

Productivitate fără comoditate
In procesul genera

lizării noului meca
nism economico-finan
ciar, s-a pus pe 
baze noi și soluționa
rea litigiilor ce pot 
apărea o dată cu neîn- 
ieplinirea contractelor 
economice, schimbin- 
du-se substantial com
petența și procedura 
de judecare a lor. Prin 
noile prevederi legale, 
se realizează concor
danța normală cu prin
cipiile autoconducerii 
și autogestiunii, pu- 
nîndu-se capăt unor 
practici depășite, an- 
tieconomice, de re
zolvare a lipsurilor 
din munca unor colec
tive pe seama resurse
lor sau bugetului sta
tului. Speranța — su
perficială și nefirească 
— a eventualelor tără
gănări la arbitraj, a 
probabilei ștergeri cu 
buretele a restanțelor 
contractuale, a subter- 
fugiului de a se com
pensa din avuția ge
nerală neimplinirile 
unei unităti sau alteia 
devin de domeniul tre
cutului.

Dar. pe lingă acțiu
nea lor automată asu
pra aplicării noului 
mecanism economico- 
financiar, reglementă
rile amintite, ca ori
care norme legale, ac
ționează și asupra con
științei. grăbind înțe
legerea și asimilarea 
răspunderii sporite ce 
incumbă fiecărui om 
al muncii — și in pri
mul rind cadrelor de 
conducere din între
prinderi — în legătură 
cu rezultatele . activi
tății generale. Cerin
țele exacte ale auto
gestiunii implică lite
ralmente o nouă opti
că, o nouă mentalitate.

Vom da ca exemplu 
o situație simplă, des-
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t s prinsă din realitate. 
' Conform unui prind-
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oiu elementar al drep
tului. înainte de a se 
ajunge la judecată, 
partenerii unei pricini 
trebuie să încerce a o 
rezolva pe calea bunei 
înțelegeri. Plnă la ac
tualele norme proce
durale. concilierea in
tre unitățile economice

se îndeplinea însă, de 
regulă, prin corespon
dență, devenind cel 
mai adesea o formali
tate, circulație inutilă 
a unor hirtii. Se ajun
sese chiar la practica 
birocratică de a se 
lăsa spații goale in ac
tele care se plimbau 
prin postă in vederea 
completării.

Conform noilor nor
me, înainte de a se 
adresa justiției, re
prezentanții unităților 
trebuie să ia loc fată 
in față, incercind lă
murirea litigiului prin 
înțelegere directă. Cind 
valoarea pusă in dis
cuție depășește un mi
lion, este obligatoriu, 
ca intîlnirea să se des
fășoare intre directorii 
întreprinderilor în 
cauză. Este o îndato
rire firească.

Iată insă că 
unii directori 
consideră mai 
de timpul și 
giul lor să se 
jeze a-și intilni 
nerul la masa 
lierii. „Eu am treburi 
mai importante" ; „Eu 
răspund de producție"
— se exprimă cite unii 
din aceștia, trimitin- 
du-și jurisconsulta, 
ori, cel mult, adjuncțil, 
să îndeplinească o pro
cedură eminamente de 
competența lor. Bine
înțeles, încălcarea pro
cedurii atrage res
pingerea cauzei de că
tre instanță, dar orgo
lioșii reprezentanți nici 
atunci nu vor să admi
tă că au procedat gre
șit. Nu demult, direc
torul unei unități me
talurgice a făcut o în
treagă tevatură pentru 
faptul că i se „pretin
de" să se angajeze „el 
personal" intr-o 
menea activitate, 
hemența cu care a cri
ticat in dreapta și in 
stingă „formalismul 
justiției" — în reali
tate fiind vorba de 
„formalismul" propriu
— divulgă tocmai can
tonarea într-o menta
litate mai veche, ne
primenită încă de su
flul nou. realist al noi
lor' principii de orga
nizare și conducere a 
economiei.

apar 
care 

prejos 
presti- 
deran- 
parte- 
conci-

ase-
Ve-

Intr-adevăr, protes
tul directorului deno
tă, mai întii, o optică 
depășită de viață asu
pra resurselor. Dacă 
valoarea de un milion 
— plafonul minim pre
văzut de lege pentru 
asemenea situații (in 
cazul dat contractul 
avea chiar o valoare 
mai mare) — dacă un 
milion de lei nu sînt 
suficienți pentru ..de
ranjul directorial", se 
pune întrebarea : ce 
sensibilitate există in 
respectivul cabinet 
față de adevărata sca
ră a chibzuinței, expri
mată prin leu, gram, 
secundă ? Dacă fap
tul in sine al unor res
tanțe in livrări e tratat 
cu aer de superioritate, 
unde mai este con
vingerea că asemenea 
restante constituie a- 
nomalii ce trebuie să 
dispară din practica 
relațiilor economice ?

Desigur, respectivul 
director ar putea fi un 
foarte priceput tehno
log și organizator al 
producției, un om care 
să vrea cu pasiune bi
nele unității de care 
răspunde. Viata insă 
nu stă pe loc, ea ridi
că mereu noi exigen
te. impune mereu un 
nivel superior de înțe
legere a realității și a 
propriei meniri fată de 
ea. Așa cum la fiecare 
loc de muncă impera
tivul economic actual 
constă in . depistarea 
continuă a noi și noi 
resurse de productivi
tate, asemenea resurse 
pot și trebuie căuta
te și in activitatea 
de administrare a pa
trimoniului unei în
treprinderi. Prețuind 
timpul de care dis
pune un director, tre
buie să remarcăm to
tuși că. și in cazul lui, 
orice abstragere de la 
o îndatorire obligato
rie. fie din comoditate, 
fie din oraoliu depla
sat. constituie o sursă 
de neproductivitate. 
este deci străină spiri
tului și dezideratelor 
acestei perioade.

Serqiu ANDON

*

*

*

*

*
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In cercetare, soluții concrete, măsuri
EFICIENTE PENTRU MODERNIZAREA INDUSTRIEI

——

Pentru recolte mari în acest an

Azi — Institutul central de cercetări metalurgice
0 PRIMĂVARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE

LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLEI J
O ramură de importanță majoră pentru economia 

națională este metalurgia, a .cărei producție va crește, 
in acest cincinal, intr-un ritm mediu anual de circa 
6 la sută, ritm apropiat de cel prevăzut in documen
tele Congresului al XUI-lea al partidului, pentru în
treaga industrie românească. In realizarea acestui 
inalt ritm de creștere, în promovarea tehnologiilor 
menite să asigure un grad de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor și energiei mult 
sporit față de 1980, un rol deosebit îi revine cercetării 
științifice și ingineriei tehnologice de profil. La 
Plenara C.C. al P.C;R. din 1—2 aprilie a. c., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al parti
dului, a subliniat, încă o dată, necesitatea ca sec
toarele producătoare de materiale — între care și me

talurgia — „să acționeze pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a programelor pe care le au privind 
asigurarea și producerea de noi materiale, mai ieftine, 
mai eficiente, care să ne ajute in asigurarea unei baze 
corespunzătoare a întregii noastre activități". Răspun- 
zînd cu competență sarcinilor stabilite de partid, co
lectivul Institutului central de cercetări metalurgice 
se implică astăzi, mai mult ca oricind, intr-un mod 
dinamic și eficient, în modernizarea producției unită
ților de profil și creșterea calității produselor, in pro
movarea celor mai noi tehnologii validate pe plan 
mondial în acest domeniu. In legătură cu aceste pre
ocupări am avut o convorbire cu directorul institutu
lui, inginerul Corneliu Rizescu.

Autocritică prin fapte, promptă și eficientă
Măsurile luate in ultimele zile In județul Timiș au dus la creșterea substanțială a ritmului la semănat, 

ceea ce garantează încheierea lucrărilor In timp optim și in condiții de calitate ireproșabilă

— Preocupările „la zi" sint legate, 
evident, de înfăptuirea programelor 
prioritare in domeniul metalurgiei. 
Vă rugăm, tovarășe director, să ne 
prezentați aceste programe, sublini
ind astfel aportul institutului dum
neavoastră de cercetări la moderni
zarea producției industriale.

— Obiectivele cuprinse în pro
gramele noastre prioritare s-au des
prins, in mod firesc, din sarcinile 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului și de Congresul științei și 
învățămintului, din Programul de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresu
lui tehnic pe perioada 1986—1990, 
din indicațiile și orientările formu
late de secretarul general al parti
dului. Acestea vizează modernizarea 
fluxurilor de fabricație din siderur
gic, avînd ca finalitate creșterea 
proporției de oțel produs in conver- 
tizoare cu insuflare de oxigen, -mo
dernizate, în condițiile sporirii cotei 
de fier vechi ; creșterea producției 
de oțel elaborat in cuptoare electrice 
de mare capacitate, asigurindu-se 
astfel o prelucrare eficientă a fieru
lui vechi rezultat din procesele da 
fabricație, atit la beneficiarii, cit și 
la producătorii de. oțel ; dezvoltarea 
tehnologiilor de prelucrare suplimen
tară a oțelurilor, în vederea ridicării 
productivității agregatelor de bază 
(convertizoare, cuptoare electrice) și 
a calității materialelor elaborate, 
prin urmare a fiabilității produse
lor din oțel.

— Referitor la ultimul aspect 
enunțat, deoarece prelucrările supli
mentare înseamnă și consumuri su
plimentare de energie sau materii 
prime, vă rugăm să ne spuneți con
cret ce se rezolvă prin aceste tehno
logii de prelucrare suplimentară ?

— Urmărim reducerea conținutu
lui de sulf, creșterea omogenității 
proprietăților fizico-mecanice ale 
produselor, precum și atingerea unui 
vechi deziderat — oțeluri cu conți
nut cit mai scăzut de elemente de 
aliere, inclusiv realizarea unor oțe
luri microaiiate ; de asemenea, mic
șorarea conținutului de fosfor, pe 
seama căruia se scontează diminua
rea și chiar eliminarea adaosurilor 
de molibden — element de aliere 
deficitar — precum și imbunătățirea 
comportării la sudură a produselor 
grele din oțel.

— Se vorbește mult in literatura 
de specialitate despre turnarea con
tinuă ca tehnologie de maximă efi
ciență, ce obligă procedeul clasic de 
turnare in lingouri să-și întocmească 
singur... „dosarul de pensionare" !

— Dezvoltarea și generalizarea 
noii tehnologii. fac parte, de ase
menea, din programele noastre prio

ritare. Avantajele sînt incontestabi
le : operațiile tehnologice interme
diare — turnarea în lingouri, încăl
zirea acestora in cuptoare și ^mi
narea semifabricatului — se elimină, 
prin aceasta reducindu-se considera
bil consumurile energetice și consu
mul specific de oțel (cu 100—120 kg 
pe tona de laminat finit).

— In continuare, vă rugăm să 
precizați citeva mari obiective de 
interes național, la a căror reușită 
vor contribui și metalurgiștii.

— Vom asigura tehnologiile de fa
bricație pentru produse necesare în
făptuirii programului energetic nu
clear și al celui de dezvoltare a in-

în confruntare 
creatoare cu 

periuțele economiei,
dustriei aeronautice, precum și a 
programelor din domeniul construc
țiilor de mașini. Trebuie să mențio
năm faptul că toate aceste progra
me prioritare, in care transpare 
destul de vizibil efortul cercetători
lor din metalurgie, se desfășoară 
sub coordonarea Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, bene
ficiind astfel de îndrumarea vizio
nară, de înaltă competență și spirit 
revoluționar a omului politic și sa
vantului de reputație internațională, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu.

— Dincolo de temele de cercetare 
ce trebuie finalizate in 1986—1987, 
specialiștii din institutul dumnea
voastră pot răspunde cu promptitu
dine unei solicitări suplimentare, 
unui „contract-fulger", să zicem, im
pus de problemele noi ce apar ca 
urmare a amplului proces de perfec
ționare a organizării și de moderni
zare a producției din întreprinderile 
industriale ?

— In orice moment. Nici o soli
citare stringentă a producției nu ră- 
mîne fără ecou în consiliul nostru 
științific, în colectivul nostru. Dis
punem de baza tehnico-materială 
necesară, de un „portofoliu de idei 
noi", de experiență profesională, de 
un fond de informare-documentare 
adus la zi și, în primul rind, de un 
fond uman, de o „rezervă de inte
ligență" de mare valoare. Iată cite-

Brigadier-inginer 
sau inginer-brigadier ?

Responsabilitățile li
nei întreprinderi care 
are in dotare mijloace 
fixe de mai multe mi
liarde lei, față de pro
ductivitatea muncii 
sale., sint și trebuie să 
fie imense. Intr-o ase
menea situație se află 
întreprinderea minieră 
Rovinari, al cărei o- 
hiectiv principal il 
constituie exploatarea 
cărbunelui in sistemul 
carierelor.

Ori de cite ori se 
analizează relația in
tre posibilitățile create 
întreprinderii pentru a 
produce mai mult căr
bune si realizările 
propriu-zise avare in 
prim plan, ca ar
gument imediat, gra
dul insuficient de Uti
lizare a excavatoare
lor, a acestor „uzine 
pe șenile". Iar intre 
cauzele acestei situa
ții apare iarăși în 
ivim plan, fără a 
putea fi combătu
tă, gradul scăzut al 
calificării celor inves
tiți să asigure exploa
tarea la capacitatea 
potențială a acestor 
utilaje.

Armonizarea acestui 
„conflict" a făcut și 
face, de mai mulți 
ani, obiectul a nume
roase analize, demer
suri, soluții și idei. 
Două soluții strategice 
s-au conturat, in de
cursul timpului, in a- 
ceastă privință.

Prima soluție are in 
vedere creșterea per
manentă a gradului de 
calificare a intregului 
personal ce participă 
la exploatarea acestor 
utilaje. Cerință logică 
și obiectivă atita vre
me cit atit cartea teh
nică a utilajelor, cit și 
condițiile concrete, 
complexe, în care tre
buie să acționeze soli
cită din partea condu
cătorului de excava
tor — brigadierul, 
cum se numește aici — 
cunoștințe tehnice la 
nivelul minim al unui 
subinginer. In această 
direcție, a pregătirii 
brigadierilor, și nu

numai a lor, s-au de
pus aici eforturi din
tre cele mai mari. 
Dacă avem in vedere 
baza de la care s-a 
pornit — majoritatea 
brigadierilor provin 
din prima generație de 
agricultori gorjenl „a- 
similată" in industria 
minieră — rezultatele 
sint peste așteptări. 
Oameni care au por
nit, ca bază, cu cate
goriile I și a Ii-a 
au ajuns, intr-un răs
timp de 10—15 ani, să 
dobindească cunoștin
țe pentru categoriile a 
V-a și a Vl-a, ceea ce

0 idee 
și valoarea ei

echivalează, ca pregă
tire efectivă, cu ale 
unui subinginer sau 
inginer stagiar. Ase
menea brigadieri sint 
Ion Cucu, frații Vlădo- 
ianu, Gh. Căldărușe, 
Gh. Bobei și alții. Dar 
ei reprezintă „virfuri
le" ce s-au putut atin
ge in pregătirea pe 
această cale. Pentru 
că, in realitate, nivelul 
mediu de pregătire 
tehnică al personalului 
ce participă la exploa
tarea acestor „uzine 
pe șenile" este cu 2—3 
categorii sub cel cerut 
pentru stăpinirea op
timă a acestora. Pe de 
o parte. Pe de alta, 
acest nivel a fost asi
gurat,, in proporție de 
70 la sută, prin califi
cări și perfecționări de 
calificări la locul de 
muncă. Fără o bază 
teoretică solidă, care 
să furnizeze, in egală 
măsură, cunoștințe te
meinice de electroni
că, mecanică, fizică, 
geologie — cum cere 
minuirea unor aseme
nea utilaje. Chiar cu 
aceste posibile minu
suri, acest proces de 
pregătire a cadrelor se 
cere amplificat și. spre 
meritul ei, conducerea 
actuală a I.M. Rovi

nari nu face nici un 
rabat de la această 
politică intensivă de 
pregătire profesională.

A doua soiuție a 
avut și are in vedere 
încredințarea sarcinii 
de conducere a acestor 
complexe utilaje, de 
brigadier, unor tineri 
ingineri și subingineri. 
Evident, după o prea
labilă școlarizare și 
practică alături de ac
tualii brigadieri. Ideea 
datează de mai bine 
de șapte ani. In faza 
inițială, cind a existat 
și preocupare și entu
ziasm, asemenea „șco
larizări" s-au și făcut. 
Numai că, la scurt 
timp, fie din comodir 
tatea celor selecționați 
pentru o asemenea 
muncă, fie din incon
secvența celor chemați 
să asigure condițiile 
pentru materializarea 
acestei soluții, fie din 
amindouă. ideea a fost 
abandonată. Dacă nu 
in planul teoriei, pen
tru că și acum se sus
ține. necesitatea ei, cel 
puțin in cel al practicii. 
Pentru că încercări de 
acest fel nu s-au mai 
făcut in ultimul timp. 
Deși adoptarea celei 
de-a doua soluții, de 
asigurare a unor cadre 
cu înaltă pregătire 
tehnică pentru condu
cerea excavatoarelor, 
în condițiile creșterii 
intenslvității produc
ției, este mai acută ca 
oricind.

Așadar, răspunsul la 
întrebarea din titlu — 
brigadier-inginer sau 
inginer-brigadier ? —
este deschis ambelor 
soluții. Iar pentru o 
cauză atit de impor
tantă — de a da țării 
cit mai mult cărbune, 
de a folosi cit mai 
eficient zestrea tehni
că încredințată pentru 
aceasta — merită să 
părăsiți biroul, tova
răși ingineri tineri, și 
merită să invățați per
manent, pentru a acu
mula cunoștințe cit un 
inginer, tovarăși bri
gadieri !

Constantin 
PRIESCU

va ex.emple : realizăm produse 
plate speciale, în colaborare cu Com
binatul siderurgic Galați, pentru 
onorarea unor comenzi suplimenta
re la export ; oțeluri speciale pen
tru industria chimică și pentru plat
forma marină ; soluții metalurgice 
de punere in operă a unor oțeluri 
pentru industria petrochimică și al
tele. *

— Cit din „rezerva de inteligență" 
a institutului o reprezintă tinerii 
specialiști ?

— Numai 20 la' sută dintre spe
cialiștii noștri nu au depășit 30 de 
ani, virsta creativității maxime cum 
susțin psihologii. Cred că trebuie să 
depunem eforturi mai mari și în ce 
privește reducerea mediei de virstă 
în institut. Rezultatele tinerilor noș
tri, mult apreciate în cadrul mani
festărilor naționale tehnico-științifi- 
ce, numărul invențiilor și inovații
lor propuse și aplicate sint argu
mente convingătoare. Ne sint aproa
pe de inimă tineri ca Paul Nicolae 
— căre a obținut premiul Acade
miei Republicii Socialiste România 
pentru tehnologia originală de valo
rificare a produselor secundare din 
piesele sinterizate, ceea ce ne „si
lește" să construim acum in insti
tut un pilot experimental — Gheor- 
ghe Ittu, Gabriel Gherghișor, Carol 
Tilman, Petre Nicolae, Brindușa și 
Nicolae Ghiban, Petruș Ene, Con
stantin Răileanu. Și am dori ca acest 
„eșalon al tinereții și creativității" 
să fie cît mai larg.

— Atragerea tinerilor spre cerce
tare devine, așadar, încă un obiec
tiv prioritar. In funcție de rezulta
tele obținute in cercetare, ați putea 
recomanda produse sau tehnologii ce 
trebuie neințirziat aplicate sau ge
neralizate in intreprinderi 7

— In principiu, tot ce am studiat 
și realizat în institut, în colaborare 
strînsă cu specialiștii din întreprin
deri și din învățămîntul superior. In 
momentul de față, utilizarea unor 
eboșe (semifabricate obținute prin 
deformare plastică) pentru realizarea 
țevilor energetice cu „aripioare", ce 
vor înlocui țevile existente din ter
mocentrale ; îmbinarea pe șantier a 
barelor profilate din oțel-beton ; 
noi tehnologii de elaborare a oțelu
lui cu cote sporite de fier vechi ; 
noua instalație de turnare pentru 
oțeluri , de scule și inoxidabile, ce 
asigură reduceri însemnate ale con
sumului de metal.

— Aplicarea la scară industrială a 
unei noi tehnologii sau realizarea 
unui nou produs presupun diverse 
experimentări, verificări ale caracte
risticilor, tehnico-funcționale, simu
lări de procese pe modele de labora
tor, atit in institutul de cercetare, cit 
și in întreprinderile beneficiare. 
Dispune, din acest punct de vedere, 
metalurgia de baza tehnico-materială 
necesară ?

— Nu in suficientă măsură. Dacă 
ținem seama de faptul că necesarul 
de instalații eu caracter experimen
tal crește in continuare, ni se pare 
de extremă utilitate prevederea prin 
plan. în cadrul marilor uzine con
structoare de mașini, a capacităților 
de producție pentru realizarea ope
rativă a unor asemenea instalații. 
In egală măsură, și in institutul de 
cercetare trebuie intensificat studiul 
pe modele, care asigură proiectarea 
rapidă a instalațiilor experimentale. 
In acest scop ar trebui dezvoltată 
colaborarea cu institutele de invă- 
țămint superior. Nutrim convinge
rea că numai prin participare acti
vă, eficientă la modernizarea pro
ducției, Ia creșterea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, contri
buim cu întreaga noastră capacitate 
la îndeplinirea obiectivelor actualu
lui cincinal, la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

Valeria ICHIM

Cu citeva zile In urmă se semna
la faptul că în județul Timiș — ju
deț care în anii trecuți s-a situat, atit 
în ce privește executarea lucrărilor 
agricole, cît și producțiile realizate, 
pe un loc de frunte — însămința- 
rea culturilor de primăvară se află 
mult rămasă in urmă față de cele
lalte județe din zona întii de cul
tură.

în zilele anterioare ploilor (pre
cipitațiile căzute in decurs de patru 
zile au însumat in medie 35 litri pe 
metru pătrat), ritmul de lucru la 
semănat a oscilat de la o zi la 
alta — viteza de lucru planificată 
nefiind atinsă în intervalul 3 apri
lie (cind a început semănatul po
rumbului) — 10 aprilie (cînd au 
început ploile) decît în trei zile, 
datorită unor carențe organizato
rice, respectiv începerii „cu predi
lecție" pe terenurile așa-zis mai bune 
— atitudine manifestată in spe
cial la unele cadre de conducere din 
I.A.S.-uri, unități care puteau fi mult 
mai avansate cu semănatul la po
rumb, intrucît pe terenurile acesto
ra nu s-a cultivat sfeclă de zahăr — 
precum și concentrării unor utilaje 
la efectuarea altor lucrări, intre care 
fertilizarea și erbicidarea cerealelor 
păioase, ca urmare a apariției bu
ruienilor in unele lanuri.

Această stare de lucruri a consti
tuit obiectul unei aprofundate și e- 
ficiente analize, efectuată de coman
damentul județean pentru agricultu
ră in fiecare unitate agricolă și con
siliu agroindustrial in parte, luin- 
du-se atitudine fermă împotriva a- 
celor cadre de conducere și specia
liști care adoptaseră tactica așteptă
rii unor zile fără ploi. E drept, s-a 
apreciat faptul că toate luefările e- 
xecutate pină atunci au fost de un 
foarte bun nivel calitativ, dar neîn- 
cadrarea in perioada optimă de se
mănat poate diminua serios efectul 
pozitiv al respectării riguroase a ce
lorlalte verigi tehnologice. în con
secință, s-au luat măsuri ferme pen
tru recuperarea grabnică a întîrzie- 
rilor, astfel ca întreaga sămință de 
porumb și soia să fie încorporată în 
sol in perioada optimă. Astfel, nu
mărul semănătorilor pentru porumb 
a sporit de la 1 060 la 1 400, iar 
pentru soia de la 337 la 580, prin 
transformarea tuturor semănătorilor 
utilizate anterior la sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui. Numărul tractoare
lor repartizate să lucreze in 
schimbul II la pregătirea terenului 
a sporit de la 820 la 1 200 — repre- 
zentind o treime din totalul celor 
existente in unități — alte 2 100 de 
tractoare fiind utilizate in schimb 
prelungit pină la ora 23. De aseme
nea, s-a luat măsura ca, alături de 
folosirea motopompelor, în zonele a- 
fectate de băltiri să acționeze echi
pe speciale pentru executarea de 
șanțuri și rigole in vederea evacuă
rii apelor care băltesc și zvintârii 
mai rapide, in acest fel, a terenuri
lor cu exces de umiditate.

Toate cadrele de la organele ju
dețene de partid și agricole, de la 
consiliile populare, consiliile agro
industriale și din unitățile agricole, 
precum și specialiștii au fost re
partizați să răspundă zi și noapte de 
buna organizare și desfășurare a ac
tivității la semănat. Accentul se 
pune nu numai pe calitatea lucră
rilor, ci și pe realizarea unor vi
teze de lucru simțitor sporite față de 
cele stabilite inițial, care erau de 
8 850 hectare pe zi la semănat po
rumb și de 3 370 hectare pe zi la 
semănat soia, și care acum sînt de 
14 036 hectare la porumb și 5 985 
hectare la soia. Cuvîntul de ordine 
după care acționează toți specialiș
tii — fără a căror aprobare nici o 
semănătoare nu intră in brazdă, este 
de a se lucra pe orice porțiune de 
teren cit de mică, dacă întrunește 
condițiile executării unui semănat de 
calitate. Totodată, forța mecanică și 
manuală este concentrată în acele 
ferme și unități unde există condi
ții corespunzătoare de lucru. în con
siliul agroindustrial Cenei, bunăoară, 
semănătorile din Pustiniș, Uivar, O- 
telec au fost mutate la cooperative
le agricole din Cenei„și Checea, unde 
se poate lucra. Iar in' consiliul agro
industrial Cărpiniș, semănătorile de

la Săcălaz au fost mutate la coope
rativele agricole din Beregsău Mare 
și Beregsău Mic. Intr-o zi sau două, 
după terminarea lucrărilor aici, se
mănătorile vor fi readuse pe tere
nurile inițiale, lor alăturîndu-li-se și 
mașinile de semănat din unitățile 
care au primit ajutor.

Ca urmare a acestor măsuri, în 
ultimele zile s-au realizat . viteze 
sporite de lucru in toate unitățile 
agricole. La nivelul județului, in

ralizarea experienței unităților agri
cole fruntașe, și in primul rind a 
cooperativei agricole Topolovățu 
Mare, unde de mai mulți ani au fost 
aduse îmbunătățiri tehnologice cul
turilor prăsitoare, îndeosebi la po
rumb. cu efecte spectaculoase asu
pra producțiilor realizate. Ne vom 
referi, pe scurt, la citeva din aceste 
elemente.
• Toate semănătorile pregătite 

pentru porumb au fost echipate cu
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Semănatul porumbului la I.A.S. Becicherecu Mic, județul timiș
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ziua de marți, 15 aprilie, sămînța de 
porumb a fost pusă sub brazdă pe 
10 949 hectare, iar cea de, soia pe
2 604 hectare, pentru ca miercuri, 16 
aprilie, să se realizeze la semănatul 
porumbului 15 243 hectare, iar la soia 
— 3 040 hectare. In ziua de 17 apri
lie. zi frumoasă, cu soare, s-a reușit 
realizarea unor viteze la semănat 
de 15 330 hectare la porumb și
3 800 hectare la soia (viteza de lucru 
Ia soia a fost condiționată de sosi
rea erbicidelor, care au început să 
ajungă la unități din 16 aprilie).

★
Din inițiativa comitetului județean 

de partid, organele agricole de spe
cialitate au pus la punct și au intro
dus pentru prima dată în actuala 
campanie de însămînțări unele ele
mente tehnologice noi, de mare im
portanță pentru obținerea de pro
ducții ridicate la toate culturile. 
Ideea de bază a constituit-o gene-

limitatoare de adincime. S-a dove
dit că prin . aceasta se asigură un 
grad sporit de uniformitate in ce 
privește încorporarea semințelor la 
aceeași adincime, ceea ce determi
nă implicit răsărirea în același timp, 
și nu in etape, a boabelor. Este un 
element de mare importantă pentru 
a avea o răsărire și dezvoltare uni
forme a plantelor. Cerința esenția
lă este ca semănatul'' să se facă in 
teren foarte bine pregătit și nive
lat. De aceea, semănatul se face nu
mai in teren pregătit cu lame ni
velatoare in agregat cu grapele cu 
colți reglabili.
• Intrucît transmiterea mișcării 

pentru acționarea, secțiilor de la se
mănători se face prin roțile tasoa- 
re, in anumite condiții de teren sau 
de viteză de înaintare necorespun
zătoare, există pericolul de patina- 
re. Aceasta duce la apariția de go
luri și la repartizarea neuniformă

a boabelor pe rînd. Pentru înlătu
rarea fenomenului de patinare, la 
toate stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județ, pe roțile ta- 
soare de la semănători au fost a- 
tașate greutăți, însumînd patru ki
lograme, cite două kilograme pe fie
care parte a roților. Procedindu-se 
in acest fel, există garanția realiză
rii densității stabilite și, mai ales, a 
distribuției uniforme a boabelor pe 
rind.
• O altă măsură are in vedere ex

perimentarea însămințării porumbu
lui după metoda „King-Kontz", a- 
plicată pentru prima dată in județ 
la C.A.P. Topolovățu Mare, pentru 
a fi generalizată in anul viitor pe 
Întreaga suprafață. Această metodă 
de însămințare are ca principiu re
partizarea boabelor în cruciș între 
rindurile alăturate, rezultind o dis
tribuție în caroiaj. In felul acesta se 
obține o repartizare uniformă a spa
țiului de nutriție pentru fiecare 
plantă și condiții identice de ae- 
rație și lumină. Este o metodă 
prin care se înlătură lupta pen
tru existentă dintre plante, fie
care beneficiind de condiții egale 
pentru a se dezvolta normal. Pen
tru extinderea acestei metode, 
specialiștii Trustului județean al 
S.M.A. au realizat o semănătoa
re special concepută ca să răs
pundă acestui scop. In această cam
panie, fiecare din cele 27 de consi
lii agroindustriale dispun de cite o 
astfel de semănătoare pentru înfiin
țarea unor loturi experimentale. Se 
urmărește ca, pe baza rezultatelor ce 
se vor obține, să se treacă la omo
logarea noii semănători și genera
lizarea metodei pe întreaga suprafață 
cultivată cu porumb.

Investigațiile ihtreprinse în mai 
multe unități agricole — I.A.S. Be
cicherecu Mic și cooperativele agri
cole Ceacova, Ghilad, Sinmartinu 
Sirbesc, Periam, Orțișoara, Topolo
vățu Mare și Danova — dovedesc 
că măsurile întreprinse de comitetul 
județean de partid pentru intensifi
carea ritmului de lucru la semănat, 
modul responsabil in care se acțio
nează pentru aplicarea lor intocmai, 
cit și rezultatele concrete înregistra
te in ultimele zile constituie o 
garanție că in județul Timiș insă- 
mințarea culturilor de primăvară se 
va încheia In limitele timpului 
optim și la un nivel de foarte bună 
calitate. Sînt argumente convingă
toare. care dau temeinicie hotăririi 
și angajamentului oamenilor muncii 
de pe ogoarele timișene de a nu 
precupeți nici un efort pentru a 
reedita și in acest an locul fruntaș 
obținut anul trecut în întrecerea so
cialistă din agricultură.

Aurel PAPADIUC
Cezar IOANA

(Urmare din pag. I)

tăți economice iși pot desfășura ac
tivitatea in bună măsură cu fondu
rile circulante proprii, apelind mai 
puțin la credite bancare purtătoare 
de dobinzi.

Din păcate, sînt încă dese situațiile 
cind in unele intreprinderi nu se 
acordă importanta cuvenită acestui 
principiu sănătos al autofinanțării. 
La anumite cadre de conducere din 
asemenea unităti persistă mentalita
tea realizării producției cu orice preț, 
fără a se ține seama de evoluția si
tuației financiare a întreprinderii. 
Așa se explică faptul că. deseori, 
fără suficient discernămint. se 
fac cheltuieli de producție peste ni
velul planificat, se formează stocuri 
mari, peste necesar, de materiale 
pentru care se plătesc sume însem
nate din fondul propriu de mijloace 
circulante, iar cind acesta nu ajunge 
se recurge la credite, acordate și 
acestea, in unele situații, fără o fun
damentare solidă, de către organele 
bancare. Sint sume imobilizate, pe 
care întreprinderea nu le mai poate 
debloca pină la utilizarea stocurilor 
respective. Tot imobilizări financiare 
provoacă și prelungirea duratei de 
execuție a unor produse, precum și 
fabricarea anumitor mărfuri care, 
rțeavind desfacerea asigurată, rămin 
vreme îndelungată in stoc.

Desigur. în legătură cu apariția și 
perpetuarea unor asemenea nedori
te situații trebuie relevată și răs
punderea care revine organelor fi- 
nanciar-bancare. Normal ar fi ca, 
în momentul in care o întreprin
dere apelează la credite neplanifica
te ori nu restituie Ia termen împru
muturile angajate, banca să tragă un 
serios semnal de alarmă pentru toa
te cadrele de conducere, pentru com
partimentele funcționale și produc
tive ale intreprinderii. astfel ca, 
iieîntîrziat, să se declanșeze o ac-

țiune de diminuare hotărîtă a chel
tuielilor materiale, de fabricare nu
mai a produselor necesare pieței in
terne și la export, de reducere dras
tică a stocurilor, care să readucă la 
normal situația financiară a între
prinderii, să determine restituirea 
tuturor împrumuturilor bancare sca
dente. Or. in realitate, la adăpostul 
indulgentei unor organe financiar- 
bancare. nu puțini directori de in
treprinderi . sau alți factori de con-

Oamenii harnici
Ploile, care de citeva zile 

cad cu intermitențe, au 
dereglat pe tot cuprinsul 
județului MEHEDINȚI rit
mul lucrărilor agricole. Pe 
insemnate suprafețe de te
ren se menține incă ex
cesul de umiditate. La 
C.A.P. din Simian se lucra 
la semănat, deși în cursul 
nopții a plouat citeva ore. 
Semănatul a început in 
ziua respectivă ceva mai 
tîrziu, dar a început. „Pînă 
în seară — ne spune pre
ședinta unității. Ioana 
Cîrciu — noi încheiem se
mănatul porumbului pe 
ultimele 15 hectare din cele 
232 hectare prevăzute in 
plan".

— Cum .ați reușit să vă 
încadrați in epoca opti
mă ?

— Am folosit toate „fe
restrele" de timp favora
bile lucrului în cîmp, atît 
ziua cit și noaptea. Ne-am 
organizat în așa fel îneît 
am ■ reușit, cînd vremea 
ne-h permis, să folosim la 
întreaga capacitate toate 
tractoarele și semănătorile.

In după-amiaza zilei a-

au spor la muncă p?
jungem și pe solele coope
rativei agricole din Hino- 
va. Mazărea, floarea-soare- 
lui și porumbul deja au 
răsărit pe unele porțiuni. 
Densitatea plantelor te 
convinge că s-a lucrat 
bine. Unele suprafețe de 
teren sint și acum acope
rite de apă. Peste 300 de 
cooperatori cu lopeți și 
cazmale țroiesc de zor ca
nale de evacuare. Au 
început munca la 6 dimi
neața și vor opri lucrul 
numai la lăsarea întune
ricului.

— Mai aveți de semănat 
doar 65 hectare din cele 
323 hectare repartizate 
culturii porumbului. Cum 
anume ați reușit, in aces
te condiții, să realizați vi
teza de lucru stabilită ?

— Prin permanenta sta
re de veghe și prin muncă 
— ne spune președintele 
unității. Avînd cea mai 
mare parte din terenuri în 
apropierea fluviului, apele 
Dunării s-au infiltrat în 
această primăvară pe mai 
bine de 350 hectare. Am 
început cu evacuarea ape

lor de pe terenurile nisi
poase, care s-au zvintat 
mai. repede și unde am 
putut lucra din plin.

Cooperatorii și mecaniza
torii din Cerneți și Izvorul 
Birzii au terminat de 3 
zile semănatul porumbu
lui. împreună cu tova
rășa Maxim Sofia, pre
ședinta consiliului unic 
Simian — pe raza căruia 
se află toate aceste uni
tăti — ne oprim în citeva 
locuri. S-a lucrat bine ? 
Să vedem. Solele sint bine 
încheiate. Sămința s-a in
corporat în sol la adînci- 
mea prevăzută. Scormo
nim solul, facem citeva 
măsurători și ne convin
gem că s-a respectat den
sitatea.

La C.A.P. Stîngăceaua 
din consiliul Strehaia, se
mănatul e mult avansat 
față de celelalte unități 
din consiliu. Pentru că 
aici activitatea în cîmp e 
bine organizată. Președin
tele unității. Sever Istodor. 
coordonează munca de 
evacuare a apelor de pe te
renurile pe care, după zvîn-

orice vreme
tare, se trece la pregătit și 
semănat. Inginerul-șef al 
unității, Ion Codiță, îm
preună cu șefii de ferme 
se ocupă de semănat.

Vecinii, cei din Butoieș'.i, 
sint mult rămași în urmă.

— Cind veți incheia se
mănatul porumbului ?

— Avem mari suprafețe 
acoperite de apă, ne spune 
Marin Budică. președintele 
C.A.P.

— Vedem și noi, dar ce 
faceți ?

— Așteptăm să se eva- 
pore apa.

La fel spun și specialiș
tii din unitate. Ridică, cum 
s-ar zice, neputincios din 
umeri. Oare să nu fie con
vinși cît de păgubitoare 
poate fi o astfel de aș
teptare ? Sub ochii tuturor 
apa băltește și pe multe 
hectare ocupate cu griu. 
Pe cîmp n-am intîlnit nici 
măcar un cooperator care 
să lucreze la executarea 
canalelor de evacuare a 
apei.

Virțjiliu TATARU
corespondentul „Scinteii"

borare a bugetelor de venituri și 
cheltuieli. să acționeze pentru di
mensionarea cît mai riguroasă, pe 
baze reale, a nivelului beneficiului 
și rentabilității, precum și a mijloa
celor circulante, astfel îneît să se 
asigure mobilizarea eforturilor colec
tivelor de oameni ai muncii spre 
reducerea cheltuielilor de producție 
și, îndeosebi, a celor materiale, spre 
accelerarea vitezei de rotație a fon
durilor — condiții esențiale pentru

și de manoperă normate, evidența și 
gestionarea corectă a bunurilor ma
teriale. urmărirea realizării produc
ției. circulația, depozitarea și păs
trarea in condiții corespunzătoare a 
materialelor și produselor pentru 
evitarea pierderilor. înlăturarea chel
tuielilor neeconomicoase și respec
tarea riguroasă a legilor țării. Prac
tica a dovedif că pentru preîntim- 
pinarea apariției unor dereglări in 
asigurarea bazei materiale, ca urma-
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ducere, după ce văd „contul" deblo
cat prin preluarea unor împrumu
turi peste cele planificate și strict 
necesare, uită adesea că au datoria 
să urmărească cu insistentă aplica
rea cu eficiența scontată a măsuri
lor tehnice, organizatorice si econo
mice stabilite pentru redresarea si
tuației financiare. Așa se explică 
faptul că. in loc să fie eliminate, 
neajunsurile se accentuează. Se ințe- 
lege deci că Întreprinderile care au 
o situație financiară dificilă si nu 
își realizează beneficiile nu își vor 
putea constitui și. desigur, repartiza, 
cel puțin la nivelul planificat, fondu
rile proprii, inclusiv fondul de parti
cipare la realizarea producției, a 
beneficiilor și la împărțirea benefi
ciilor.

în concluzie, principiul autofinan
țării — componentă intrinsecă a 
autogestiunii economico-financiare — 
obligă factorii de conducere din în
treprinderi ca, încă din faza de ela-

obținerea unei înalte eficiente eco
nomice. De asemenea, după aproba
rea sa în adunarea generală a oa
menilor muncii. cu îmbunătățirile 
aduse cu acest prilej, bugetul de ve
nituri și cheltuieli trebuie să devină 
un instrument concret de conducere 
și urmărire curentă a evoluției si
tuației financiare a intreprinderii pe 
tot parcursul perioadei de pian. Este 
deci vorba de un instrument care 
trebuie să se afle permanent pe 
masa de lucru a directorului și a 
celorlalte cadre de conducere, pen
tru a fi sesizate operativ orice aba
teri de la normal ale situației finan
ciare și a fi prevenite, prin măsuri 
adecvate, toate neajunsurile care 
apar în cazul perpetuării nerezolvă- 
rii unor probleme stringente ale pro
ducției și eficienței economice.

Potrivit cerințelor mecanismului 
economico-financiar. se impune ca in 
fiecare întreprindere să se asigure 
respectarea consumurilor materiale

re a depășirii normelor de consum 
aprobate, a altor neajunsuri de na
tură economico-financiară, trebuie să 
se exercite un control preventiv 
exigent. Din acest punct de vedere, 
se cuvine subliniat rolul contabilu- 
lui-șef, al intregului compartiment 
financiar-contabil, care au obligația 
să spună un „NU !“ hotărit oricărei 
risipe, să nu avizeze eliberarea de 
la magazie a materiilor prime și ma
terialelor Ia care s-au depășit con
sumurile normate și, in nici un caz, 
să nu aprobe nici o cheltuială care 
contravine legii, spiritului de bun 
gospodar. Cei care nesocotesc legea 
și aprobă cheltuieli nelegale. fără 
temei, peste cît s-a prevăzut prin 
plan, trebuie să știe că fac aceasta 
pe propria lor răspundere.

în spiritul indicațiilor și sarcini
lor stabilite la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., în vederea reducerii 
volumului de credite și încadrării 
acestora în nivelul planificat, pre

cum și pentru utilizarea cu înaltă 
răspundere a mijloacelor circulante 
în toate domeniile de activitate, este 
necesar ca ministerele, centralele și 
unitățile economice să treacă neîn- 
tirziat la reducerea severă a cheltu
ielilor de producție, prin încadrarea 
strictă in normele de consum și in 
sarcina de creștere a productivității 
muncii, și la reanalizarea normative
lor financiare privind mijloacele 
circulante și creditele pentru finan
țarea producției, asigurînd con
diții pentru accelerarea vitezei de 
rotație a fondurilor și creșterea gra
dului de autofinanțare a fiecărei 
întreprinderi. Totodată, trebuie adop
tate măsuri eficiente în vederea res
tituirii la termen a împrumuturilor 
bancare, accelerării decontărilor pen
tru mărfurile livrate și serviciile 
prestate. instaurindu-se pretutin
deni o disciplină de plan, financiară 
și contractuală fermă.

Este cit se poate de evident că 
pentru aplicarea neabătută a legilor 
țării, a principiilor autoconducerii și 
autogestiunii, ale mecanismului eco
nomico-financiar, un rol important 
revine organelor și organizațiilor de 
partid care, printr-o susținută muncă 
politico-organizatorică, prin exerci
tarea unui control exigent asupra 
modului în care se desfășoară acti
vitatea productivă, trebuie să asigure 
întărirea puternică a răspunderii ca
drelor de conducere, a organelor de 
conducere colectivă și a tuturor oa
menilor muncii din unitățile econo
mice pentru gospodărirea și gestio
narea cu maximă eficiență a mij
loacelor materiale și financiare pe 
care societatea noastră le încredin
țează fiecărui colectiv spre adminis
trare. Aceasta este in interesul creș
terii susținute a venitului național, 
a avuției generale a societății — te
melia trainică a progresului econo
mic necontenit al țării, a ridicării 
bunăstării întregului popor.
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Congresul al Xl-lea al Partidului Socialist Unit din Germania

RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL AL P.S.U.G.
în partea introductivă a Raportu

lui Comitetului Central al P.S.U.G., 
tovarășul Erich Honecker s-a referit 
la modul in care au fost indeplinite 
hotăririle’ congresului precedent, 
subliniind că, într-o perioadă care 
adesea a cerut eforturi mari, dato
rită muncii creatoare a poporului 
R.D.G., a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor și celorlalți oameni ai 
muncii, au fost înregistrate progrese' 
importante in construcția socialistă. 
Am construit o nouă societate in lo
cul celei vechi — se arată in raport. 
Am construit o societate care a în
lăturat exploatarea omului de către 
om, in care forțele creatoare ale po
porului se pot exprima pe deplin. 
Pe baza dezvoltării forțelor de pro
ducție ■ și a relațiilor socialiste de 
producție, poporul nostru se bucură 
de un nivel de trai fără precedent 
în istoria lui. Considerăm totodată 
că cea mai importantă sarcină a 
noastră este menținerea păcii și, 
prin aceasta, menținerea perspecti
vei unui viitor sigur. Putem spune 
pe drept cuvint că clasa conducă
toare, clasa muncitoare — în alianță 
cu țăranii, intelectualii și cu toți oa
menii muncii — a construit o socie
tate cu care se poate mindri. Am 
dobîndit toate acestea datorită în
crederii de nezdruncinat dintre 
partid și popor, datorită hărniciei, 
disciplinei, priceperii și eforturilor 
oamenilor muncii de la orașe și de 
la sate. Milioane de cetățeni ai 
R.D.G. au contribuit la pregătirea 
celui de-al Xl-lea Congres al parti
dului cu realizările lor menite să 
consolideze societatea socialistă, cu 
ideile lor, cu experiența dovedită și 
cu propunerile făcute. Toate acestea 
ne întăresc convingerea că vom în
deplini cu succes sarcinile pînă in 
1990 și de perspectivă pînă în anul 
2000, sarcini care se află pe ordinea 
de zi a celui de-al Xl-lea Congres 
al partidului.

în continuare, în raport se face o 
analiză a situației internaționale, a 
schimbărilor intervenite în lume, re- 
levîndu-se consecințele nefaste ale 
cursei înarmărilor, îndeosebi ale înar
mărilor nucleare. Avînd în vedere că 
această evoluție pune în pericol 
existența omenirii — se arată in 
raport — partidul nostru a apreciat 
și apreciază că sarcina sa hotărîtoa- 
■e este activitatea depusă pentru a 
tontribui la reducerea pericolului de 
•ăzboi. In acest cadru, vorbitorul a 
evidențiat însemnătatea propuneri- 
or prezentate de secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S.. Mihail Gor- 
oaciov, vizînd eliberarea lumii de 
irma nucleară pînă in anul Î2000, 
irătind : Susținem în totalitate și 
>articipăm la transpunerea în fapt 
i acestor propuneri adoptate la cel 
ie-al XXVII-lea Congres al P.C.U.S. : 
■le corespund întru totul idealului 
îostru privind o lume fără arme și 
ără manifestarea politicii de forță, 

> lume în care fiecare popor să-și 
>oată hotărî liber calea de dezvol- 
are și modul de viață. Pentru a fi 
ie linia a ceea ce — după prima 
ntîlnire la nivel înalt sovieto- 
imericană — a4 fSk^îîUrrilt „spiritul 
ie la Geneva", sînt necesare, după 
lăTerest' hoaStra,Table. riu numai 
‘orbe. Este necesară dorința reală 
le a nu se insista asupra obținerii 
uperiorității militare și astlpra con- 
runtării, ci de un nou mod de abor- 
lare. Trebuie căutată și folosită 
rice șansă, oricît de mică, pentru 
educerea tendinței de creștere con- 
inuă a’ pericolului de război, pentru 
evenirea la destindere și asigura- 
ea păcii.
într-un război nuclear nu vor 

xista nici învingători, nici învinși ; 
i nici cursa înarmărilor nu poate fi 
iștigată prin intensificarea ei, prin 
escoperirea și introducerea unor 
isteme nucleare noi, care pericli- 
ează de fapt și mai mult pacea, 
rsăși existența omenirii. De aceea, 
e arată în continuare, toți cei care 
e simt răspunzători de destinul po- 
oarelor lor, care sînt legați de vă
mile umaniste, se pronunță impo- 
riva programului S.U.A., cunoscut 
ub numele de „războiul stelelor". 
Cercetarea și folosirea în scopuri 
•așnice a spațiului cosmic reprezin- 
i un domeniu fertil de activitate, 
'lilităm pentru pace în Cosmos și 
e Pămînt.
R.D.G. va acționa și pe viitor pen- 

-u o politică orientată spre obți- 
erea de rezultate concrete, pentru 
olaborare și dialog în scopul însă- 
ătoșirii situației internaționale și 
evenirii la destindere. La conferința 
e la Stockholm și la tratativele de 
i Viena, R.D.G., alături de cele- 
îlte țări socialiste, se pronunță pen- 
■u negocieri serioase și productive 
1 scopul atingerii unor rezultate 
onstructive. R.D.G. aplică pe de- 
lin în viață prevederile Actului fi- 
al al C.S.C.E. de la Helsinki și 
cordă acestui document o mare 
rsemnătate pentru realizarea unor 
rogrese în depășirea încordărilor 
iternaționale.
Lumea de astăzi, a arătat vorbitor 

al, este caracterizată prin schim- 
ări profunde in favoarea progresu- 
ii. Pozițiile socialismului se conso- 
dează puternic. Mișcările de eli- 
erare socială și națională au inre- 
istrat noi succese. Niciodată pină 
cum progresul omenirii nu a avut 
osibilități atît de uriașe datorate 
ezvoltării impetuoase a forțelor de 
roducție, însă niciodată pină acum 
u , s-au produs și acumulat arme 
u o asemenea putere de distrugere, 
ocialismul situează pacea pe primul 
lan și soluționează cele mai com- 
iicate probleme ale revoluției teh- 
ico-științifice în interesul și pen- 
•u bunăstarea omului.
In raport se subliniază că statele 

ocialiste au înregistrat in ultimii 
ni noi progrese, au intrat într-o 
jză nouă, superioară, a dezvoltării 
ir și abordează sarcini de o mare 
mploare pentru viitor. Referindu-se 
i dezvoltarea multilaterală a rela- 
ilor dintre R.D.G. și U.R.S.S., vor- 
itorul a subliniat că cele două țări 
bordează in comun mari proiecte 
e viitor, așa cum demonstrează și 
île cuprinse in programul de per- 
pectivă de colaborare în domeniul 
siinței, tehnicii și producției pină 
i anul 2000.
Extindem, potrivit sistemelor cu- 

rinzătoare de tratate, și relațiile 
oastre cu celelalte state socialiste 
in Europă. In continuare se arată 
ă realizarea programelor pină in 
nul 2000 privind colaborarea in do- 
îeniul științei, tehnicii și producției, 
mvenite cu țările socialiste din 
uropa, in rindul cărora este citată 

România, garantează progresul fie- 
ârei țări și intărirea in continuarea 
îtregii comunități. Este evidențiată 
itod’tă dezvoltarea relațiilor R.D.G. 
u celelalte țări socialiste. Para- 
>1 cit intărirea permanentă a 
lianței cu ..țările socialiste frățești, 
rmărim să extindem și colaborarea 

cu statele lumii nesocialiste, potrivit 
principiilor coexistenței pașnice. 
In acest scop au fost incheiate noi 
acorduri, a căror realizare influen
țează de asemenea pozitiv situația 
internațională.

Asigurarea păcii a fost și rămine 
problema hotăritoare și în relațiile 
dintre Republica Democrată Germa
nă și Republica Federală Germania. 
Nici un politician din R.F.G. care 
pretinde să fie luat in serios nu poa
te eluda realitățile care au apărut ca 
rezultat al celui de-al doilea război 
mondial și al evoluției postbelice. 
Intre acestea se numără existența 
in inima Europei a două state ger
mane suverane independente unul de 
altul, R.D.G. și R.F.G.,. care întru
chipează sisteme sociale diferite și 
fac parte din alianțe diferite. Re- 
levindu-se importanța declarației co
mune, din martie 1985, a celor două 
state germane, care consemnează că 
inviolabilitatea frontierelor și res
pectarea integrității teritoriale și su
veranității tuturor statelor din Eu
ropa în granițele lor actuale consti
tuie o condiție fundamentală pen
tru pace, în raport se subliniază că 
ambele state germane poartă îm
preună o răspundere comună pentru 
pace, avînd in vedere învățămintele 
istoriei. în ce privește Berlinul 
(occidental), ne pronunțăm pentru 
respectarea strictă și aplicarea de
plină a Acordului cvadripartit din 3 
septembrie 1971, a cărui valoare, nu 
in cele din urmă în avantajul vest- 
berlinezilor înșiși, este confirmată 
de viață.

Partidul nostru, R.D.G. — se arată 
în continuare — și-au dezvoltat re
lațiile cu statele din Africa, Asia și 
America Latină, cu partidele și miș
cările de eliberare națională. Sînt 
relevate, totodată, marile probleme 
economice cu care sint confruntate 
aceste țări, agravate de criza econo
mică, impunindu-se cu stringență o 
soluționare globală și • justă a aces
tora.

Raportorul s-a referit apoi la re
centele bombardamente ale aviației 
americane asupra Libiei, arătind că 
acestea reprezintă un act de agre
siune, care creează o primejdie rea
lă pentru pace nu numai în sudul 
Mării Mediterane, dar ascund in 
sine o escaladare necontrolabilă a 
încordării internaționale. El a cerut 
să se dea dovadă de rațiune, evi- 
findu-se ca evenimentele să 6cape 
de sub control. In același timp se 
subliniază necesitatea unei soluțio
nări cuprinzătoare, juste și durabile a 
situației din Orientul Mijlociu, inten
sificării eforturilor pentru stingerea 
focarelor de conflict din alte regiuni 
ale globului.

Prezentind obiectivele și direcțiile 
prioritare ale politicii internaționale 
a partidului, a R.D. Germane in ur
mătorii ani, vorbitorul a arătat că 
se are în vedere în primul rind o 
acțiune consecventă pentru activiza
rea •și coeziunea tuturor forțelor pă
cii, rațiunii și realismului, cu scopul 
ca, prin măsuri efective de limitare 
a armamentelor și dezarmare, să fie 
împiedicat un război atomic, să fie 
prevenită militarizarea spațiului 
cosmic, să fie desființate armele nu
cleare și să se renunțe la confrun
tare, în favoarea colaborării dintre 
state. P.S.U.G. va acționa pentru 
lărgirea constantă a alianței frățești 
cu Uniunea Sovietică și celelalte sta
te socialiste, pentru sporirea contri
buției la întărirea generală și la 
creșterea puterii și forței de atracție 
pe plan internațional ale socialis
mului, prin relevarea tot mai plena
ră a avantajelor lui. Partidul își va 
manifesta totodată solidaritatea 
antiimperialistă activă cu toate po
poarele care luptă pentru eliberarea 
națională și socială, va acționa pen
tru dezvoltarea de relații pe bază de 
egalitate în drepturi și prietenie cu 
toate statele eliberate, va sprijini 
lupta lor pentru o nouă ordine eco
nomică internațională pe baza egali
tății in drepturi. In același timp, 
R.D.G. va depune eforturi consec
vente pentru extinderea relațiilor de 
coexistență pașnică cu statele capi
taliste, pentru menținerea și dez
voltarea unui dialog politic concret 
și a unei colaborări reciproc avanta
joase, pe baza principiilor general 
recunoscute și a normelor dreptului 
internațional și respectarea reci
procă a intereselor legitime. R.D.G. 
se pronunță pentru : încetarea 
totală a experiențelor nucleare ca 
prim pas spre eliberarea lumii de 
armele atomice ; oprirea staționării 
și demontarea treptată a sistemelor 
nucleare deja amplasate în Europa; 
inlăturarea tuturor rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa ; crea
rea de zone libere de arma nucleară 
și chimică ; înființarea unei zone li
bere de arme tactice atomice în 
Europa centrală ; o însănătoșire ra
dicală a situației internaționale și 
asigurarea temeinică a securității 
popoarelor.

Tovarășul Erich Honecker a pre
zentat apoi pe larg bilanțul realiză
rilor in dezvoltarea economico-socia- 
lă a R.D. Germane. De la cel de-al 
X-lea Congres al partidului, se arată 
în raport, republica noastră și-a 
continuat cu succes dezvoltarea. Cin
cinalul 1981—1985 s-a incheiat cu re
zultate bune. Datorită strategiei 
noastre economice, am reușit să fa
cem ca dezvoltarea intensivă a pro
ducției să devină baza hotăritoare 
a creșterii rezultatelor șl să garan
tăm creșterea economică pe termen 
lung. Se intensifică creșterea pro
ductivității muncii. Partidul nostru 
s-a orientat din timp spre cele mai 
moderne soluții tehnico-științifice, 
nivelul mondial devenind tot mai 
mult o normă a muncii proprii, iar 
știința și producția s-au întrepă
truns tot mai strins. Numai prin 
aplicarea rezultatelor tehnico-știin
țifice s-a realizat o economie anuală 
medie de 500 milioane de ore-mun- 
că, ceea ce corespunde unui volum 
de forță de muncă executat de 
300 000 de muncitori. Peste 90 la sută 
din creșterea venitului național a 
fost realizată prin mărirea produc
tivității muncii.

Caracteristic pentru această evo
luție — se arată în continuare — 
este că sporirea eficienței economi
ce se bazează tot mai mult pe re
zultatele științei și tehnicii, pe rit
murile ridicate ale microelectronicii 
și tehnicii roboților. Baza tehnico- 
materială a economiei naționale co
respunde cerințelor unui stat socia
list cu o industrie modernă și cu o 
agricultură foarte dezvoltată. In in
dustrie — care în perioada cincina
lului precedent a realizat aproape 
trei sferturi din creșterea economică 
a venitului național — productivita
tea muncii a crescut cu 38 la sută, 
ceea ce asigură 91 la sută din creș
terea producției. Totodată, in eco
nomia națională a scăzut cu 5,3 la 
sută anual consumul specific al ce-

prezentat de tovarășul Erich Honecker
lor mai importanți purtători de 
energie, de materii prime și com
bustibili. S-a depus un efort sus
ținut pentru descoperirea a noi ma
terii prime autohtone și înnobila
rea într-o măsură tot mai mare a 
lor. Totodată, economia agrară, fo
restieră și alimentară au obținut cele 
mai bune rezultate ale cincinalului. 
Capacitatea economiei noastre socia
liste planificate de a reacționa în 
mod eficient și flexibil la cerințele 
pieței internaționale este demonstra
tă și de dezvoltarea volumului co
merțului exterior, care în 1985 a 
fost cu 50 la sută mai mare decit în 
1980.

Corespunzător spiritului socialis
mului, utilizăm importanta creștere 
a capacității economiei noastre pen
tru a asigura și a ridica nivelul de 
trai material și cultural al poporu
lui nostru. In 15 ani au fost con
struite și modernizate 2,4 milioane 
locuințe noi, cu ajutorul cărora s-au 
îmbunătățit condițiile de locuit pen
tru 7,2 milioane cetățeni. Două 
treimi din noile locuințe au fost 
acordate muncitorilor, iar fiecare 
a patra nouă locuință tinerilor 
căsătoriți. Incepînd din 1971. am alo
cat pentru programul construcției de 
locuințe 260 miliarde mărci, respec
tiv 10 la sută din venitul național 
produs în această perioadă. Venitul 
real al cetățenilor s-a dublat în de
curs de 15 ani.

Progrese importante au fost reali
zate în cadrul producției bunurilor 
industriale de consum. In ultimul 
cincinal au fost realizate mai multe 
produse finite, volumul lor fiind de 
peste două ori mai mare decit in 
1970. In comparație cu 1980, produc
ția de noi bunuri de consum s-a du
blat, ea reprezentînd 33 la sută din 
producția totală de bunuri de con
sum. Realitatea că R.D.G., de peste’ 
un deceniu și jumătate, a realizat 
o continuă dezvoltare economică și 
socială trebuie considerată pe drept 
o dovadă istorică in ce privește po
sibilitățile socialismului. Ceea ce s-a 
obținut pînă acum nu reprezintă 
totuși ceea ce se putea realiza. De 
aceea experiențele cele mai avansate 
trebuie să devină un bun al tuturor.

Ne vom concentra în continuare 
atenția asupra acelor sectoare eco
nomice care hotărăsc ritmul de dez
voltare. Este important în primul 
rind să legăm și mai mult decît 
pînă acum știința de producție și 
producția de știință. Acest lucru se 
referă în special la stăpinirea teh
nologiei de vîrf. Nu există nici un 
motiv ca în acest domeniu să ră- 
mînem în urmă. Trebuie să renun
țăm la metodele depășite și să le 
introducem pe scară largă pe cele 
noi, cu ajutorul noilor descoperiri 
științifice.

Comitetul Central propune ca la 
cel de-al Xl-lea Congres să se ho
tărască și să se adopte strategia 
economică a partidului nostru pînă 
iîn anul 2000. Ea se bazează și pe 
proiectul directivelor planului cin
cinal 1986—1990. In perioada dinain
tea Congresului, au fost analizate 
temeinic rezultatele strategiei noas
tre economice. Au fost elaborate o 
serie de studii la care și-au adus 
contribuția un cerc larg de cadre de 
conducere din economie, de sociologi 
și oameni de știință. După cum con
firmă faptele, cu ajutorul strategiei 
noastre economice am reușit să rea
lizăm o cotitură spre dezvoltarea 
intensivă cuprinzătoare a produc
ției și să introducem un profund 
proces de înnoire a acesteia. In 
unele domenii importante, R.D.G. a 
putut ține pasul cu ritmul interna
țional al_ revoluției tehnico-științi- 
fice, dobîndind ea Însăși o poziție 
de frunte.

Dinamica în creștere a dezvoltării 
forțelor de producție, cit și unele 
tendințe internaționale de dezvolta
re. independente de noi, duc la apa
riția unor noi probleme. De aceea 
rămine valabil faptul că întreaga 
muncă a partidului și statului tre
buie apreciată in această direcție de 
perspectivă, iar răspunderea pentru 
acest fapt este mare. Un asemenea 
mod de acțiune presupune disponi
bilitatea și capacitatea comuniștilor, 
a conducătorilor de resort de a se 
adapta la nou și de a nu manifesta 
spirit de rutină. Ei trebuie să caute 
în mod activ și creator soluții adec
vate, iar în cazul apariției unor pro
bleme să nu aștepte, ci ei înșiși să 
propună soluțiile necesare. Acesta 
este stilul de ;muncă de care avem 
nevoie în și mai mare măsură.

în acest spirit, a arătat în conti
nuare raportorul, la elaborarea stra
tegiei economice a partidului nostru, 
la continuarea perfecționării condu
cerii. planificării și administrării 
economiei noastre sînt necesare, de 
asemenea, și abordarea creatoare a 
teoriei marxist-leniniste si dezvol
tarea ei. Și pe viitor vom dezvolta 
relațiile de producție socialiste. în 
asa fel incit ele să stimuleze dez
voltarea dinamică a forțelor de pro
ducție in iilteresul întăririi socia
lismului.

Principala contribuție Ia creșterea 
eficientei economiei noastre o aduce 
și in continuare industria. Această 
dinamică este determinată de valo
rificarea revoluției tehnico-știinti- 
fice.. Pînă in anul 1990, ponderea fa
bricării automate a produselor se va 
tripla. Automatizarea complexă va 
cuprinde nu numai producția de se
rie mare, ci și cea de serie medie si 
mică. Ea va determina intr-un mod 
decisiv nivelul tehnologic, producti
vitatea și eficiența industriei. Vom 
introduce sistemele de finisare fle
xibile automatizate într-o măsură 
mai mare decit pină acum. La acest 
capitol productivitatea muncii tre
buie ridicată de cinci pînă Ia sase 
ori. iar cheltuielile — reduse cu 
15-.-20 la sută. La sistemele mențio
nate se adaugă planificarea compu
terizată si pregătirea tehnică, siste
mele de conducere si control pe bază 
de calculator, inclusiv controlul ca
lității si al prevenirii defectării uti
lajelor. Astfel, am adoptat o cale 
de dezvoltare care în următorii 
10—15 ani va duce în mai multe 
etape la o și mai mare automatizare 
a fabricilor.

Industriilor electrotehnică, electro
nică si constructoare de mașini, ra
muri ce determină structura indus
trială a R.D.G.. le revine rolul de 
deschizător de drumuri. Reînnoirea 
producției proprii trebuie să promo
veze și să stimuleze alte domenii. In 
ce privește microelectronica, ea pă
trunde in toate domeniile economiei 
naționale, caracterizînd tot mai mult 
nivelul diverselor produse. Incepînd 
din 1986 pînă in 1990 se vor fabrica 
si da in folosință incă 75 000—80 000 
de roboti industriali. Ei vor pătrunde 
tot mai mult si în constructii-mon-

tai. .transport si ambalare. Am În
ceput să introducem în toate com
binatele sisteme computerizate pen
tru construcții, pregătirea funcționă
rii tehnologice și conducerii. Această 
nouă tehnică face posibilă creșterea 
cu 100 pînă la 500 la sută a produc
tivității muncii proiectantilor. con
structorilor și tehnologilor si redu
cerea cu 50 la sută a cheltuielilor
pentru pregătirea tehnologiei de 
producție. Se poate reduce astfel cu 
50 la sută pînă la 75 la sută timpul 
de asimilare a noilor produse. în 
ultimele luni, in R.D.G. s-a reu
șit să se dubleze numărul de stații 
de lucru asistate de calculator. 
Ca urmare a utilizării acestei teh
nici moderne, așteptăm o mai mare 
eficientă a activității constructori
lor, proiectanților, designerilor și 
tehnicienilor și astfel o desăvîrșire 
mai flexibilă și mai eficientă a în
tregului proces de muncă.

Industria R.D.G. se poate baza pe 
rezultate științifice și pe o bogată 
experiență mai ales în domeniul 
microelectronicii. O deosebită im
portanță are 
Sovietică și 
ale C.A.E.R. 
trebui făcut 
Mașinile cu

colaborarea cu Uniunea 
cu celelalte țări membre 

In acest domeniu va 
un nou pas calitativ, 

comandă microelectro
nică și utilizarea pe scară largă a 
roboților fac ca în socialism omul să 
devină realmente un artișt al pro
ducției, un cunoscător al tehnicii.

O premisă de bază pentru di
namica creșterii eficienței o consti
tuie folosirea rațională a tuturor 
purtătorilor de energie, a materiilor 
prime și materialelor. Pentru R.D.G. 
s-a dovedit că este avantajos să se 
bazeze într-o măsură tot mai mare 
pe materiile prime indigene, inclusiv 
pe materiile prime secundare. Pro
blema esențială nu este numai de a 
le extrage, ci și de a le folosi ra
țional și a le înnobila. Este vorba 
în primul rînd despre cărbunele 
brun. încă de pe acum el reprezin
tă cel mai important purtător de 
energie în economia națională, cu o 
pondere de 70.4 la sută în consumul 
de energie primară, și rolul lui va 
crește în acest cincinal. Totodată, 
pină la 1990, circa 15 la sută din

Text prescurtat

energia electrică se va produce în 
centrale nucleare — nu in ultimul 
rînd și în interesul mediului în
conjurător.

Pe prim plan se situează econo
misirea de energie cu ajutorul știin
ței și tehnicii. Pînă in 1990, econo
miile în acest domeniu vor repre
zenta 80 de milioane de tone echi
valent cărbune, ceea ce constituie o 
considerabilă creștere față de 1985. 
în acest scop, se impune un pro
gram la scara întregii economii na
ționale.

Pășim consecvent pe calea moder
nizării industriei noastre chimice în 
direcția realizării unui grad înalt 
de prelucrare prin cele mai moder
ne tehnologii. In combinatele indus
triei chimice aplicăm tehnologii și 
procese de producție automatizate 
și de o mare eficiență, care cores
pund nivelului mondial actual. Tre
cerea treptată de la aceste tehnolo
gii de virf la complexe de produc
ție, chiar întreprinderi, complet au
tomatizate, optimizate și silențioase 
caracterizează dezvoltarea pînă in 
anul 2000.

Largi perspective se deschid blo- 
tehnologiei. tncepind cu mijlocul ani
lor ’80. cercetarea și producția din 
acest domeniu vor fi accelerate, 
astfel incit pînă in anul 1990 fabri
carea de produse biotehnologice să 
crească de trei ori față de 1985. 
Astfel, această tehnologie-cheie va 
deveni un punct forte al industriei 
chimice în vederea unui înalt grad 
de prelucrare a materiilor sale de 
bază, creînd largi posibilități la ni
velul întregii economii. Pe de altă 
parte, aceasta presupune o tehnică 
de prelucrare de înaltă precizie. Din 
sarcinile prezentate, atît in ceea ce 
privește cantitatea, cît și calitatea, 
decurg cerințe considerabile privind 
construcția de utilaje chimice.

în raport sint prezentate in conti
nuare direcțiile de dezvoltare a pro
ducției de bunuri de consum, prestă
rilor de servicii, a comerțului. O 
atenție deosebită va fi acordată con
strucțiilor cu caracter social. In acest 
plan cincinal este prevăzută con
struirea sau modernizarea altor 
1 064 000 de locuințe. Statul alocă în 
acest scop sume imense, ceea ce im
pune o folosire mai rațională a lor 
și obținerea de rezultate mai bune. 
Intr-o scurtă perioadă istorică, de 20 
de ani, se vor realiza aproximativ 3,5 
milioane locuințe noi sau moderni
zate, ceea ce va îmbunătăți condi
țiile de locuit pentru aproximativ 
10,5 milioane cetățeni. In acest mod 
vom rezolva pînă în 1990 problema 
spațiului locativ ca problemă socială. 
O atenție egală se va acorda și dez
voltării complexe a edificiilor sociale 
și culturale, celor pentru prestări de 
servicii și pentru alimentația publi
că. Se impune îmbunătățirea infra
structurii urbane, in special în ora
șele mici și mijlocii. Se impune creș
terea eficienței și comodității trans
portului în comun.

In cadrul politicii agrare, a arătat 
vorbitorul, urmărim dezvoltarea agri
culturii ca parte importantă a econo
miei naționale. Ne sprijinim pe 
alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănimea cooperatistă. Satele înflo
ritoare. recoltele bogate și realizările 
in domeniul producției vegetale și 
animaliere sint într-o strînsă in
terdependență. Astăzi, țăranii coope
ratori se caracterizează printr-o 
îiialtă calificare, un înalt spirit de 
răspundere pentru prelucrarea și în
treținerea solului. îngrijirea efectivu
lui de animale, pentru utilizarea cea 
mai eficientă a mașinilor si utila
jelor. a produselor agrochimice și a 
furajelor. Ei folosesc in muncă ex
periența tradițională ca și știința 
agricolă avansată și cunosc proble
mele economice. Țărănimea coopera
tistă din R.D.G. întruchipează expe
riența de decenii a succeselor dez
voltării socialiste. Ea este pe deplin 
conștientă de faptul că afirmarea 
avantajelor socialismului asigură 
perspectivele agriculturii socialiste si 
ale țăranilor. Astfel, sin tem în mă
sură ca in agricultură, la fel ca in 
întreaga economie națională, să pă
șim pe calea unei noi calități.

In viitor vom acorda o atenție și 
mai mare producției vegetale. Planul 
cincinal 1986—1990 prevede creșterea 
anuală medie cu 1,7 la sută a pro
ducției vegetale la hectar si cu 1,4 
la sută a producției animaliere. In 
același timp ciștigă importantă și 

prelucrarea produselor agricole de 
către cooperativele agricole de pro
ducție. cît și întreprinderile de stat. 
Și pe viitor vom sprijini pe deplin 
producția gospodăriilor particulare 
ale țăranilor cooperatori și lucrători
lor din cadrul asociației micilor gră
dinari și crescători de animale. Ea 
deține un loc stabil in balanțele 
noastre și completează producția so
cială. Planul cincinal 1986—1990 pre
vede progrese importante pe calea 
dezvoltării intensive. In esență, este 
vorba de o creștere mai rapidă a 
producției vegetale și animale în 
comparație cu cheltuielile de mun
că. Cooperativele agricole de pro
ducție și întreprinderile de stat sînt 
și rămîn verigile de bază ale orga
nizării sociale a producției la sate. 
Se impune ca în cadrul cooperative
lor agricole de producție să fie ex
tinsă democrația tovărășească și să 
crească participarea adunărilor ge
nerale la luarea deciziilor fundamen
tale. întreprinderile agricole de stat, 
care constituie puncte de sprijin ale 
clasei muncitoare la sate, trebuie să 
impulsioneze dezvoltarea intensivă a 
întregii agriculturi.

Și pe viitor considerăm’ extrem de 
importantă dezvoltarea satului ca 
centru al producției agricole — se 
arată în continuare în raport, subli- 
niindu-se necesitatea ștergerii deo
sebirilor dintre oraș și sat. Spriji
nirea energică a cooperativelor agri
cole de producție și întreprinderilor 
de stat implică și construirea de noi 
locuințe și grădinițe pentru copii. In 
corelație cu aceasta, se impune și 
autoaprovizionarea teritorială și pre
lucrarea produselor agricole. Impor
tantă este și asigurarea aprovizionă
rii satelor cu mărfuri necesare con
sumului zilnic, îngrijirea și organi
zarea unor obiective de interes so
cial, unități de alimentație publică 
și așezăminte culturale.

Republica Democrată Germană — 
se spune în raport — are un sistem 
de economie socialistă planificată 
care funcționează bine ; el s-a do
vedit eficient, dinamic și flexibil, 
părțile lui componente și mecanis
mele sale se orientează spre înde
plinirea strategiei economice a parti
dului nostru. In epoca dezvoltării 
intensive nu trebuie promovat pro
gresul cantitativ, ci în primul rînd 
producția de înaltă calitate, cu chel
tuieli minime. In spiritul acestei po
litici economice planificarea și acti
vitatea de bilanț centralizate, esti
marea realizărilor obținute se calcu
lează după patru indicatori de bază: 
producția netă ; calculul economic 
pe baza prețurilor, cheltuielilor și 
raportului finanțare-credit ; politica 
în domeniul retribuției în conformi
tate cu realizările obținute ; siste
mul contractual.

Firește, viața cere perfecționarea 
celor realizate pînă in prezent. Așa
dar, procesele economice fundamen
tale rămîn în continuare în compe
tența statului. Conducerea și plani
ficarea centralizată garantează ca 
pretutindeni munca să fie orientată 
spre un țel comun. Important este 
ca planificarea și conducerea cen
tralizată de stat să se întrepătrun
dă din ce în ce mai eficient cu ac
tivitatea creatoare a oamenilor mun
cii, cu răspunderea proprie a com
binatelor, întreprinderilor, coopera
tivelor și organelor locale de stat, 
întrecerea socialistă, dezbaterea 
amplă a planului, folosirea pe sca
ră largă a metodelor verificate în 
practica activității desfășurate în 
întreprinderile socialiste, estimarea 
după criterii precise a rezultatelor 
constituie componente indispensabi
le ale acestei conlucrări.

Elementul fundamental al econo* 
miei planificate socialiste din R.D.G. 
îl constituie combinatele, împreună 
cu întreprinderile lor. In condițiile 
dezvoltării intensive, ele s-au verifi
cat ca formă modernă de conducere 
a marii producții socialiste in indus
trie și construcții, in transporturi și 
telecomunicații, ca și in industria 
condusă la nivel districtual. Combi
natele, împreună cu întreprinderile 
lor, dispun deja de o responsabilita
te economică proprie bine preciza
tă. Ele rezolvă din ce in ce mai bine 
această înaltă obligație socială, pen
tru a cărei îndeplinire planul este și 
rămine permanent unitatea de mă
sură. In acest cadru ele dezvoltă în 
mare măsură inițiative proprii, pen
tru a realiza obiectivele economice 
naționale.

Pînă in anul 1990 — se arată în 
raport — venitul real pe locuitor al 
populației va crește fată de 1985 Ia 
120—123 la sută. Continuăm politica 
In domeniul retribuției in conformi
tate cu realizările obținute și intro
ducem treptat sistemul retribuției pe 
baza producției realizate pentru încă 
4,5 milioane muncitori, maiștri, ca
dre cu pregătire superioară și de 
specialitate, ca ,și pentru cadre de 
specialitate tehnico-economice in in
dustrie. construcții, transporturi și 
alte domenii economice. Aceasta se 
aplică in conformitate cu principiul 
„fiecare după capacitățile sale, fie
căruia după realizările sale". In con
tinuare vorbitorul s-a referit la po
litica P.S.U.G. de sprijinire a fami
liilor cu copii, la măsurile de creș
tere a alocației pentru copii.

Strategia economică In perspectivă 
pină in anul 2000 — se arată in ra
port — urmărește legarea și mai 
eficientă a avantajelor socialismului 
cu cuceririle revoluției tehnico-știin
țifice, care a intrat ea însăși intr-o 
nouă etapă. Microelectronica, tehni
ca modernă de calcul, construirea, 
proiectarea și conducerea asistată de 
calculator a producției definesc din 
ce în ce mai mult capacitățile de 
care dispune economia națională. In 
strins raport de reciprocitate cu 
aceasta se dezvoltă alte tehnologii- 
cheie cum ar fi : sisteme automate 
flexibile de fabricare, noi procedee 
de prelucrare, biotehnologia. energia 
nucleară și tehnica laserelor etc. 
Acestea reprezintă exigențe uriașe, 
dar constituie în același timp șanse 
de innoire rapidă a producției. Ele 
implică ridicarea calității producției 
și scăderea investițiilor. Dezvoltarea 
forțelor de producție pe plan inter
național are loc tot mai rapid, astfel 
incit nu ne putem alege ritmul. Esteș 
necesar deci să facem fată cursei cu 
timpul si să realizăm astfel însem
nate succese economice si sociale.

In al doilea rind. strategia noastră 
economică urmărește accelerarea 
creșterii productivității muncii. Aid. 
trebuie realizată în primul rînd stă- 
pînirea tehnologiilor-cheie. Din ce în 
ce mai multe combinate obțin anual 
rate de creștere a productivității 
muncii de 10 la sută sau chiar mai 
mult. Trebuie folosiți eficient toți 
factorii de creștere a productivității 
muncii, prin scăderea investiției de 

muncă, prin creșterea simultană a 
calității produselor. In acest caz re
zultatele economice sint dintre cele 
mai bune și se concretizează in creș
terea produsului net și a venitului 
national. Creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii cere să acționăm 
și mai consecvent în conformitate cu 
legea economiei de timp. Astăzi, cînd 
sfera economică a devenit și rămine 
principalul domeniu de manifestare 
a competiției dintre cele două sis
teme sociale, a cîștiga timp înseamnă 
a cîștiga forțe în favoarea socialis
mului, a produce mai multe produse 
de calitate cu investiții reduse, a in- , 
troduce mai repede in fabricație noi 
produse, a realiza rapid performante 
de virf, obtinînd astfel rezultate eco
nomice bune.

In al treilea rînd, strategia noastră 
economică urmărește creșterea pro
ducției în condițiile reducerii consu
mului specific de materii prime și 
materiale si de purtători de energie. 
Este necesară reducerea în continua
re a ponderii consumului de produc
ție în produsul total, ceea ce accele
rează creșterea venitului național. 
Continuarea acestui proces impune 
într-o măsură tot mai mare noi solu
ții tehnologice. In special metodele 
moderne de producție vor duce Ia 
înregistrarea de progrese în econo
mia de materiale și energie. Totoda
tă. se impune folosirea energiei, ma
teriilor prime și materialelor în cir
cuitul economiei naționale cit mai 
economic posibil. Produsele reziduale 
și secundare trebuie să reintre în 
circuit. Acest principiu trebuie ex
tins asupra altor tipuri de materii 
prime secundare. Crește în perma
nență importanta materiilor prime 
indigene. Cărbunele brun, minereu- 
rile indigene și în special, silica ții ca
pătă în tara noastră o pondere eco
nomică tot mai mare. Astfel vom în
cepe în acest cincinal producția de 
aluminiu din resurse autohtone. O 
atenție deosebită va fi acordată dez
voltării și realizării de noi materiale 
obținute în primul rind din resurse 
proprii.

în al patrulea rind. strategia noas
tră economică prevede impunerea în 
cadrul economiei naționale a unei 
producții de calitate, corespunzătoare 
inalților parametri internaționali. In 
prezent calitatea unui produs este 
determinată de nivelul său tehnico- 
științific. valoarea de întrebuințare, 
funcționalitatea și designul său. De 
un înalt nivel calitativ trebuie să fie 
nu numai cîteva produse, ci toate — 
cele destinate aprovizionării popu
lației. cît și cele pentru export.

în al cincilea rînd. strategia eco
nomică a partidului nostru acordă o 
atenție deosebită raționalizării socia
liste. Aceasta este înfăptuită pe sca
ră largă și se caracterizează prin uti
lizarea celor mai moderne mijloace 
tehnice. In aceste condiții ea repre
zintă o cale importantă de creștere a 
productivității muncii. Totodată, ea 
oferă muncitorilor, oamenilor de 
știință și tehnicienilor un amplu ca
dru de participare creatoare si 
determină îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Prin construcția, proiec
tarea și pregătirea tehnologică asis
tată de calculatoare va deveni cu 
mult mai productivă activitatea a 
sute de mii de oameni.

In al șaselea rînd. strategia noas
tră economică urmărește creșterea 
eficientei muncii. în acest context 
acționează în strînsă legătură nu
meroși factori. Reducerea timpului 
de lucru trebuie să se realizeze în 
paralel cu reducerea consumului de 
producție. Fondurile fixe, această 
avere însemnată a poporului, sporesc 
permanent, folosirea cît mai judi
cioasă a acestora fiind din punct de 
vedere al eficientei de cea mai mare 
importanță. Va crește ponderea mun
cii in schimburi și. corespunzător 
condițiilor, ea va fi extinsă in între
prinderi. cooperative agricole și in
stituții științifice.

In al șaptelea rînd. strategia noas
tră economică impune sarcini sporite 
activității de investiții. Cea mai mare 
parte a investițiilor este destinată 
modernizării fondurilor fixe, fiind 
necesară utilizarea capacităților exis
tente. Doar astfel proiectele tehnicii 
de vîrf vor determina întărirea ne
cesară a bazei tehnico-materiale, a 
cărei pondere în investițiile de ra
ționalizare va crește în continuare. 
Această cale va trebui folosită mai 
consecvent decit pină acum, astfel 
incit să se realizeze în cantități mari 
produsele cele mai noi. pe baza celor 
mai moderne tehnologii.

în al optulea rînd, strategia noas
tră economică prevede o dezvoltare 
și mai puternică a producției de bu
nuri de consum. Producția bunurilor 
de consum de înaltă calitate și în 
cantitate suficientă, care să cores
pundă necesităților, trebuie să ocupe 
un loc mai important în economia 
națională. In acest sens o mare răs
pundere revine combinatelor. In fie
care dintre acestea trebuie create și 
dezvoltate capacități de producție 
puternice.

în al nouălea rînd. strategia noas
tră economică este îndreptată spre o 
continuă și dinamică creștere a pro
ducției. Obiectivele social-economice, 
îmbunătățirea nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor din țara 
noastră impun creșterea puternică și 
continuă a economiei. Această creș
tere este tot mai mult influențată de 
relațiile dintre economie și diferitele 
domenii sociale. Sistemul socialist de 
învătămînt și dezvoltarea în conti
nuare a acestuia exercită a mare in
fluență asupra economiei. Pe de altă 
parte, progresul forțelor de producție 
moderne impune perfectionarea sis
temului de învătămînt.

In al zecelea rînd. strategia noastră 
economică pînă în anul 2000 trebuie 
să întărească procesul de reproducție 
lărgită intensivă și să creeze baze 
trainice. Economia socialistă planifi
cată din tara noastră facilitează 
realizarea acestei sarcini prin apli
carea tehnicii moderne și mai ales a 
tehnologiilor de vîrf. Poporul nostru, 
care este stăpînul acestor întreprin
deri și instituții de cercetare, folo
sește tot mai eficient posibilitățile 
științei pentru întărirea forței eco
nomice, a avuției sociale și pentru 
progresul social al tării noastre. Fie
care plan cincinal dovedește tot mai 
mult că numai socialismul poate fo
losi forțele de producție ale secolu
lui nostru pentru binele oamenilor.

In raport sînt prezentate apoi pe 
larg direcțiile de dezvoltare a știin
ței, învătămintului si culturii. In 
următoarea perioadă se așteaptă ca 
cercetarea fundamentală să dea noi 
impulsuri spre realizări mari in do
meniul stiintei și tehnicii, să tină 
seama de condițiile si posibilitățile 
reale existente, să se orienteze spre 
sectoarele-cheie ale strategiei econo
mice si progresului social. în acade
miile noastre. în instituțiile de în
vătămînt superior si în combina
tele industriale, precum si în alte 
sectoare dispunem de un potential 
științific considerabil. Acesta trebuie 

valorificat într-un mod nou din 
Punct de vedere calitativ si prin re
zultate tot mai mari. O mare impor
tantă se va acorda progresului ști
ințific în domeniul microelectronicii 
și optoelectronicii, vizînd realizarea 
de noi procedee si tehnologii, inclu
siv tehnica laserului si conductorii 
din fibre de sticlă. Ne punem mari 
speranțe în activitatea de cercetare 
în domeniul biotehnologiei, aplicării 
diferitelor procedee biologice, in
clusiv a metodelor ingineriei gene
tice, în vederea obținerii de produse 
superioare. O parte cit mai mare a 
potențialului de cercetare trebuie 
afectată în vederea adîncirii cunoș
tințelor privind legitățile naturii si 
societății, pentru descoperirea de 
noi principii și procedee tehnologi
ce. precum și pentru identificarea 
noilor tendințe de dezvoltare.

O preocupare majoră a universi
tăților, facultăților și școlilor de spe
cialitate trebuie să fie crearea unui 
proces corespunzător de pregătire a 
specialiștilor pentru edificarea socie
tății socialiste dezvoltate. Pornind, de 
la cerința pregătirii cuprinzătoare a 
tineretului pentru muncă, pentru 
viața în societatea socialistă, trebuie 
să dăm și în viitor tineretului nos
tru o solidă pregătire generală, edu- 
cîndu-1 în spiritul moralei și con
cepției comuniste despre lume, asi- 
gurindu-i baza unei dezvoltări mul
tilaterale a personalității, a dispo
nibilităților și aptitudinilor creatoa
re de care au nevoie viitorii munci
tori specialiști, ingineri și oameni 
de știință.

In centrul atenției se va situa In 
continuare permanenta ridicare a 
nivelului cultural al clasei munci
toare. Tuturor creatorilor de artă, 
care înțeleg arta ca armă în lupta 
pentru progresul social, li se deschi
de o sferă largă de afirmare, desco
perind și prefigurînd marile trans
formări din viața poporului nostru 
și a individului, a tot ceea ce s-a 
realizat și mai este de făcut. Parti
dul nostru se pronunță în favoarea 
dezvoltării unei atmosfere creatoare 
în domeniul culturii, caracterizată 
prin înalte cerințe ideologice, mora
le și etice, printr-o atitudine prin
cipială.

Viitorul și progresul statului nos
tru, cuceririle socialiste ale tuturor 
oamenilor muncii —■ a arătat în con
tinuare vorbitorul — sînt legate in
disolubil de succesele Partidului So
cialist Unit din Germania. După 
cum o demonstrează viața, el a re
zolvat cu succes în orice clipă mi
siunea sa de forță conducătoare a 
societății. Dacă avem în vedere ceea 
ce ne-am propus în anii viitori, a- 
tunci devine și mai evident că rolul 
conducător al partidului în construc
ția socialistă sporește continuu. Pă
șim spre viitor cu convingerea că 
partidul este capabil să-și asume 
această răspundere. El acționează 
unitar și ferm, rîndurile sale au 
crescut, a acumulat succesiv expe
riențe valoroase și a cîștigat putere 
de luptă, înfăptuiește cu hotărîre 
strategia și tactica adoptată. P.S.U.G. 
este partidul clasei muncitoare și al 
întregului popor, el provine din po
por, aparține poporului și își pune 
întreaga sa forță în slujba poporu
lui.

Aplicăm în mod consecvent prin
cipiul centralismului democratic, 
astfel încît, prin acțiuni unitare, de 
la Comitetul Central pînă la orga
nizațiile de bază, să sporim și să 
concentrăm forțele pentru soluțio
narea problemelor prioritare. în in
teresul întregii societăți. Un rol im
portant revine dezvoltării multilate
rale a vieții interne de partid, dez
baterii constructive și deschise a tu
turor problemelor de partid.

In încheierea raportului, tovarășul 
Erich Honecker a declarat : Ne ex
primăm din nou profunda solidari
tate internaționalistă cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele păcii și progresului din 
lume. In prezent, mișcarea comu
nistă acționează în aproape 100 de 
țări ca o mișcare mondială de parti
de revoluționare independente și 
egale în drepturi, care luptă pentru 
realizarea obiectivelor comune, a 
idealurilor păcii, eliberării naționa
le și sociale a popoarelor, pentru 
înfăptuirea socialismului și comu
nismului.

Adîncirea cooperării internaționale 
a comuniștilor — a arătat vorbito
rul — se întemeiază în prezent pe 
independența și răspunderea proprie 
a fiecărui partid în elaborarea și 
aplicarea politicii sale, căutarea 
creatoare a unor soluții pentru sar
cinile sale concrete, finind seama 
de condițiile naționale și internațio
nale. Diferențele în abordarea aces
tei sarcini și posibila existență a 
unor deosebiri de vederi nu trebuie 
să afecteze lupta comună și răs
punderea comună.

P.S.U.G. dezvoltă, de asemenea, de 
mulți ani, relații cu partide socia
liste și social-democrate din țările 
capitaliste. Avind în vedere intensi
ficarea pericolului de război și ne
cesitatea de a acționa în comun îm
potriva acestui pericol, aceste con
tacte au cunoscut o evoluție pozi
tivă și au dobîndit o calitate supe
rioară. Salutăm angajamentul tot 
mai . activ al Internaționalei Socia
liste și al. partidelor membre ale 
acestei organizații pentru oprirea 
cursei înarmărilor și dezarmare. Ur
mărim cu atenție schimbările în ati
tudinile privind politica de securitate 
a majorității partidelor socialiste, 
respectiv social-democrate, cum este 
P.S.D. din R.F.G. Comuniștii și șo- 
cial-democrații, indiferent de deo
sebirile de vederi pe plan ideologic 
și social-politic, sînt parteneri im
portanți în lupta pentru realizarea 
unei politici juste în interesul păcii. 
Vom promova și adinei în conti
nuare relațiile constructive, puse în 
slujba păcii, cu toate partidele și 
forțele progresiste din lume.

Cu 40 de ani în urmă, la 21 apri
lie 1946, Wilhelm Pieck și Otto Gro- 
tewohl au pecetluit, la Congresul de 
unificare a Partidului Comunist 
German și Partidului Socialist Ger
man, sfîrșitul sciziunii clasei mun
citoare germane și restabilirea uni
tății ei. Acesta a fost un eveniment 
de importanță istorică. Astfel a luat 
naștere forța care a fost capabilă 
să conducă poporul nostru pe calea 
unei vieți noi, în condițiile trans
formărilor antifasciste, democratice 
și revoluției socialiste, precum și in 
construcția socialismului. Patru . de
cenii marcate de schimbări puternice 
în realitatea socială a țării noastre 
demonstrează că P.S.U.G. a apreciat 
just răspunderea ce i-a revenit.

Potrivit hotărîrilor care urmează 
să fie adoptate la cel de-al Xl-lea 
Congres, a spus vorbitorul, vom 
făuri în Continuare societatea socia
listă dezvoltată, creînd astfel pre
misele pentru trecerea treptată la 
comunism, așa cum indică programul 
partidului nostru.
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înalta apreciere, unanima adeziune la pdzitia 
FERMA $1 CONSTRUCTIVA A PREȘEDINTELUI 

NICDLAE CEAUSESCU PRIVIND ÎNCETAREA ACȚIUNILOR 
MILITARE ÎMPOTRIVA LIBIEI. SOLUTIONAREA PE CALE 

PAȘNICA A DIFERENDELOR DINTRE STATELE LOMII

TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 

de participanții la plenara lărgită a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii

ZIUA NAȚIONALĂ A' REPUBLICII SIERRA LEONE

Excelenței Sale
General Maior Dr. J. S. MOMOH

Președintele Republicii Sierra Leone

' FREETOWN

Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Sierra 
Leone, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire, de prosperitate și pace pentru poporul dumneavoastră.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Sierra Leone se vor dezvolta tot mai 
mult, in interesul și spre binele popoarelor noastre, al cauzei progresului, 
independenței și păcii in lume.

Mișcarea pentru pace din Româ
nia a luat cunoștință cu adincă în
grijorare despre situația deosebit 
de gravă care a intervenit in Me- 
diterana, ca urmare a bombarda
mentului săvirșit de aviația Sta
telor Unite ale Americii asupra Li
biei — se spune în MOȚIUNEA 
COMITETULUI NATIONAL PEN
TRU APĂRAREA PĂCII DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.

Această acțiune militară nejus
tificată împotriva unui popor liber 
și suveran, impotriva unei țări 
independente, membră a Organiza
ției Națiunilor Unite, care a pro
vocat mari pagube materiale și 
numeroase victime în rindul popu
lației libiene și al cetățenilor 
străini din această țară, reprezin
tă o gravă încălcare a normelor de 
drept internațional, a principiilor 
care trebuie să guverneze relațiile 
dintre state și a Cartei O.N.U.

Dăm o înaltă apreciere și ne ex
primăm deplina adeziune față de 
poziția principială și fermă adopta
tă de președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimată in 
apelul adresat președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, de a se lua toa

Oamenii de știință din țara noastră, ferm atașați cauzei păcii
Mesajul adresat re

cent de președintele țării 
noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintelui Statelor Unite 
ale Americii, Ronald Rea
gan, se înscrie pe linia 
consecventă a partidului 
și statului nostru pentru 
salvgardarea păcii, pen
tru apărarea dreptului 
popoarelor la indepen
dență, la dezvoltare li
beră și progres.

Opinia publică din țara 
noastră, intregul popor 
dau o înaltă apreciere și 
sprijină intru totul acest 
demers al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apre
ciat pretutindeni în lume 
ca un neobosit apărător 
al cauzei păcii, libertății 
și demnității popoarelor, 
își manifestă adeziunea 
deplină la poziția sa prin
cipială, constructivă in 
legătură eu încetarea 
imediată și necondiționa
tă a acțiunilor militare 
americane Împotriva Li- 
■biei, stat independent și 
suveran, • membru al 
Organizației Națiunilor 
Unite.

Biroul Executiv al Co
mitetului Național Român 
„Oamenii de știință și 
pacea", condus de tova

Condamnăm cn hotărîre acțiunile agresive
In acest an, proclamat 

prin consensul statelor 
lumii drept Anul Inter
național al Păcii, recenta 
agresiune a- S.U.A. Împo
triva Libiei reprezintă o 
foarte gravă sfidare la 
adresa speranțelor po
poarelor că 1986 va mar
ca cu adevărat inc^iutul 
unui proces înnoitor in 
raporturile internaționa
le. Din păcate, atmosfera 
internațională, și așa ten
sionată, a înregistrat o 
clară înrăutățire in urma 
bombardamentelor avia
ției americane asupra Li
biei. așa cum o arată evo
luțiile din ultimele zile, 
în asemenea momente de 
încordare, a răsunat din 
nou, ferm și limpe
de, glasul cel mai au
torizat al poporului ro
mân, glasul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. care, 
pe drept cuvint, a califi
cat agresiunea drept o 
încălcare flagrantă a nor

Calea tratativelor este calea rațiunii și a lucidității
Asemenea întregului po

por român, asemenea tu
turor oamenilor cărora le 
este scumpă viata si pa
cea. progresul civilizației. 
Sint profund îngrijorat de 
bombardamentele avia
ției americane impotriva 
Libiei, act de agresiune 
directă împotriva unui 
stat independent si suve
ran.

Ca orice agresiune mi
litară. bombardamentul 
aviației S.U.A. a provocat 
pagube materiale si vic
time in rindul popu
lației libiene, ca și al 
cetățenilor străini aflați 
in această țară. Con
stituind o incălcare gra
vă a normelor de drept 
internațional. a prin
cipiilor Cartei O.N.U.. 
acțiunea militară impo
triva Libiei a produs în

Interesele păcii cer respingerea politicii de forță
Bombardamentele avia

ției americane asupra Li
biei, soldate cu victime 
omenești și pagube ma
teriale. au stirnit o le
gitimă îngrijorare, senti
mente de profundă deza
probare și în rindurile 
colectivului de oameni ai 
muncii din întreprinde
rea noastră. Pot spune că 
in situația creată, pozi
ția fermă și principială 
adoptată de președintele 
țării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. față 
de această sfidare evi
dentă a normelor de re
lații între state, vine să 
confirme, o dată în plus, 
înalta răspundere mani

te măsurile necesare pentru a pune 
capăt oricăror acțiuni militare îm
potriva Libiei și a proceda la re
glementarea problemelor pe calea 
tratativelor, văzînd în acest nou 
demers expresia profundei înțelep
ciuni a Eroului Păcii față de des
tinele omenirii.

întregul popor român apre
ciază demersurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca o nouă și 
puternică mărtdrie a înaltei sale 
responsabilități față de cauza pă
cii și securității popoarelor, a 
voinței sale de a se face totul pen
tru triumful rațiunii, pentru în
depărtarea riscurilor de confrun
tare și război, pentru exercitarea 
drepturilor fundamentale ale po
poarelor la viață, la existență sigu
ră și demnă. Asemenea inițiative 
dobîndesc o profundă semnificație 
in contextul Anului Internațional 
al Păcii, care trebuie marcat nu 
prin declarații de intenții și pro
clamații, ci prin măsuri și acțiuni 
consacrate păcii, bunul cel mai de 
preț al omenirii.

Comitetul Național pentru A- 
părarea Păcii dorește să aducă din 
nou înaltul său omagiu președin
telui României socialiste, promoto

rășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
personalitate proeminen
tă a vieții noastre poli
tice și științifice, savant 
ale cărui merite se bucu
ră de o largă reputație 
internațională, a adoptat 
o moțiune în care, ex- 
primindu-se îngrijorarea 
profundă cu privire la 
situația deosebit de gra
vă ce s-a creat în Medi- 
terana, se cere să se pună 
capăt de indată agre
siunii militare americane 
împotriva Libiei și să se 
treacă la rezolvarea tutu
ror problemelor aflate in 
litigiu pe cale pașnică, 
numai prin tratative, res- 
pectindu-se cu strictețe 
independența, suveranita
tea și integritatea terito
rială a tuturor popoare
lor lumii.

Oamenii de știință din 
țara noastră și din în
treaga lume cunosc cel 
mai bine pericolul unei 
noi conflagrații mondia
le. Ei se pronunță ferea 
pentru coexistență paș
nică, pentru cooperare 
internațională bazată pe 
principiile egalității in 
drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului

în treburile interne, ne- 
recurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța.

Este meritul președin
telui țării noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a fi ridicat pacea la 
rangul de drept suprem 
al omului. Pacea nu este 
o dorință ca oricare alta ; 
pacea înseamnă viață.

Aceasta este rațiunea 
pentru care Comitetul 
Național Român. „Oame
nii de știință și pacea" 
militează pentru a uni 
eforturile oamenilor de 
știință din Întreaga lume 
intr-un front unic împo
triva cercurilor agresive, 
care confundă adesea do
rințele lor nesăbuite cu 
realitatea. Pacea nu este 
un dar al naturii ; pacea 
se cucerește prin luptă. 
Lupta pentru pace, pen
tru repudierea politicii de 
forță, pentru afirmarea 
libertății și demnității 
popoarelor nu este o,, 
campanie de moment, tgj, 
o succesiune de eforturi 
continui', perseverente, in 
care oamenilor de știință 
din întreaga lume le re
vine o mare răspundere. 
Omul de știință al zile
lor noastre trebuie să

melor de conduită în via
ța internațională.

Nu pot decit să imi 
manifest totala adeziune 
la poziția principială a- 
doptată de președintele 
țării mele față de aceste 
acțiuni agresive. Alături 
de intregul popor român, 
intelectualitatea susține 
în intregime conținutul 
mesajului adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
președintelui S.U.A.. Ro
nald Reagan, în legătură 
cu bombardamentele a- 
mericane, apelul la înce
tarea imediată a acțiuni
lor militare, nouă și eloc
ventă dovadă a unei înal
te răspunderi față de 
soarta păcii — in zona 
Mării Mediterane și pe 
întregul . glob pămintesc. 
Ideile cuprinse in mesaj 
se impun prin luciditatea 
lor, prin limpezimea cu 
care exprimă comanda
mente de căpătii ale con

temporaneității. Intre ele, 
se remarcă prin justețe 
și valoare ideea că actele 
de forță nu pot fi justifi
cate in nici o imprejura- 
re, că niitieni nu poate 
invoca principiul auto
apărării pentru a încăl
ca independenta și su
veranitatea unui stat.

Repudierea folosirii for
ței in relațiile dintre sta
te se înscrie ca una din
tre cerințele arzătoare, in 
favoarea căreia se pro
nunță cele mai largi ca
tegorii sociale, toți cei că
rora le sînt scumpe pâ- 
cea, libertatea, progresul, 
in rindul cărora se nu
mără și oamenii de știin
ță. Ferm atașați cauzei 
păcii, slujitorii științei 
din țara noastră, con- 
știenți de răspunderea 
care le revine, sint hotă- 
riți să-și aducă intreaga 
contribuție in direcția în
făptuirii acestor cerințe.

mintea si inima tuturor 
acelora care doresc să 
trăiască in pace si cola
borare pe planeta noas
tră o profundă neliniște 
și indignare. Printre a- 
cestia mă număr si eu. 
Ca fiu al unui popor paș
nic. mă alătur, cu în
treaga mea conștiință, a- 
precierilor făcute de se
cretarul general al par
tidului. președintele Re
publicii, in mesajul adre
sat președintelui S.U.A.

Prin glasul președinte
lui Nicolae Ceaușescu a 
vorbit si vorbește intre
gul popor ! român. Așa 
cum arăta conducătorul 
României, este greu de 
invocat dreptul la auto
apărare pentru a ataca 
un stat independent si 
suveran si nu pot fi ac
ceptate nici un fel de jus

tificări ale acestor bom
bardamente. sub pretex
tul combaterii terorismu
lui. Prin logica lucrurilor, 
terorismul nu se comba
te și nu se poate comba
te prin terorism. Și nici 
faptul că oamenii pașnici 
dintr-o tară au căzut sau 
cad victime ale teroris
mului nu creează nici 
un drept pentru a trans
forma oamenii pașnici din 
alte țări în victime ale 
unor noi acte de tero
rism.

Dovedind o înaltă res
ponsabilitate fată de des
tinele omenirii, președin
tele României cere, in 
numele rațiunii si al vie
ții. sâ se pună capăt ac
țiunilor agresive impotri
va Libiei si să se recurgă 
la cele mai adecvate si 
utile căi — cele politice

festată de țara noastră, 
de conducătorul ei. față 
de soarta păcii ori de 
cite ori aceasta este peri
clitată.

Așa cum a făcut-o în
totdeauna cind a, fost 
nesocotită independența 
și suveranitatea vreunui 
stat, România socialistă 
a luat neintirziat poziție 
în sprijinul victimei agre
siunii. Eu personal, ca și 
tovarășii mei de muncă 
ne exprimăm deplina 
adeziune la mesajul di
rect adresat in acest 
sens de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pre
ședintelui S.U.A.. Ronald 
Reagan, împărtășim în

tru totul apelul de a se 
înceta imediat acțiunile 
militare impotriva Libiei.

Susținem cu toată con
vingerea această nouă și 
grăitoare dovadă a con
secvenței cu care țața 
noastră, președintele ei, 
apără dreptul tuturor po
poarelor de a trăi fără 
teama de agresiuni străi
ne. împărtășesc întru to
tul ideile cuprinse în me
saj și mai ales aceea că 
actele de forță nu pot fi 
îngăduite în nici o îm
prejurare, indiferent cum 
sint ele „explicate" de 
cei ce le înfăptuiesc.

Criza din Mediterana, 
grava situație creată în

rul de excepție al construcției 
pașnice pe pămintul patriei, al con
strucției păcii in întreaga lume.

Sintem convinși că diferendele 
dintre Statele Unite ale Americii 
și Libia nu pot fi soluționate de- 
cit pe cale pașnică, prin negocieri, 
care, oricît de anevoioase și com
plexe, reprezintă singura modalita
te de reglementare constructivă și 
durabilă a problemelor litigioase 
dintre state. Susținem din toată 
inima voința României socia
liste, afirmată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a-și aduce 
întreaga contribuție la soluționarea 
oricăror probleme numai prin tra
tative, in spiritul înțelegerii, co
laborării și păcii.

Mișcarea pentru pace din Re
publica Socialistă România, con
știentă de gravitatea situației crea
te, adresează un vibrant apel tu
turor comitetelor și organizațiilor 
care militează pentru pace, tutu
ror forțelor revoluționare, demo
cratice și progresiste să-și uneas
că eforturile pentru înlăturarea 
imediată a pericolului grav care a- 
menințâ omenirea, pentru apărarea 
dreptului fundamental al popoare
lor la viață, la libertate, la pace.

fie dublat de un om po
litic ; el nu poate rămine 
indiferent la modul cum 
sint folosite rezultatele 
cercetărilor sale științifi
ce. dacă acestea servesc 
progresului social, bună
stării omenirii sau dis
trugerii ei.

Ne exprimăm convin
gerea că rațiunea va 
triumfa, că Anul Inter
național al Păcii va fi un 
început, va marca un 
prim și important pas 
pe calea unei schimbări 
radicale a evenimentelor, 
spre înțelegere și coope
rare. Oricit de lung, ori
cît de greu ar fi acest 
drum, el trebuie să în
ceapă in acest an. în 
acest sens, propunerile 
deosebit de constructive 
și realiste ale președinte
lui țării noastre, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
constituie o platformă la 
care oamenii de știință, 

. . alături de întregul popor 
,, român, subscriu an intre- 

■■ gime. .. -

Acad.
Radu P. VOINEA 
președintele Academiei 
Republicii Socialiste 
România

Iată motivele pentru 
care subscriu pe deplin 
la moțiunea adoptată de 
Comitetul Național Ro
mân „Oamenii de știință 
și pacea", in fruntea că
ruia se află tovarășa aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, perso
nalitate politică de frun
te a țării noastre, savant 
de largă reputație inter
națională. în spiritul che
mării la rațiune, la înce
tarea tuturor formelor de 
agresiune impotriva Li
biei, adresată de pre
ședintele României, a- 
ceastă moțiune se află 
in deplin consens cu 
aspirațiile tuturor sluji
torilor științei din țara 
noastră, trup din trupul și 
suflet din sufletul între
gului popor.

Cameluța BELDIE 
rectorul Institutului 
politehnic din lași

— pentru solutionarea 
problemelor litigioase.

Iată de ce. alături 
de intreaga intelectuali
tate. de toți fiii na
țiunii noastre socialiste, 
susțin din adincul fiin
ței demersul conducăto
rului României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care 
exprimă limpede impera
tivele acestui moment 
critic al istoriei contem
porane. Demers care se 
constituie intr-o respon
sabilă chemare la logică, 
la rațiune, la înțelegere, 
la pace, la viată — fac
tori esențiali ai civiliza
ției planetare.

Prof. univ. dr. 
Aurel NEGUCIOIU 
rectorul Universității 
din Cluj-Napoca 

urma bombardamentelor 
americane asupra Libiei 
arată cit se poate de 
limpede cît de juste și 
realiste sînt propunerile 
românești privind rezol
varea tuturor conflicte
lor numai prin mijloace 
pașnice, prin discuții 
purtate în spiritul înțe
legerii, colaborării și pă
cii. Dar. desigur, în cazul 
conflictului americano- 
libian. pentru ca aseme
nea discuții să aibă loc, 
este mai întii absolut 
nevoie să înceteze acțiu
nile militare,

Vasile ULMEANU 
oțelar, Combinatul 
siderurgic Călărași

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
într-o deplină unitate de cuget și simțire cu întregul popor, partici

panții la plenară vă adresează omagiul lor fierbinte și nemărginita recu
noștință pentru excepționala contribuție pe care o aduceți la împlinirea 
aspirațiilor celor mai inalte de progres și prosperitate ale poporului român, 
la triumful cauzei păcii in lume, la consacrarea dreptului omenirii la o 
viață demnă, eliberată de coșmarul războaielor și al nimicirii nucleare care 
amenință astăzi in modul cel mai grav însăși existența planetei noastre.

Amplul ecou pe care îl au in lume luările de poziție ale României so
cialiste, recenta Declarație-Apel a Frontului Democrației și Unității Socia
liste și Declarația Marii Adunări Naționale — documente-program, emanație 
a profundei dumneavoastră, gindiri de strateg și Erou al Păcii — constituie 
un factor mobilizator pentru toate forțele progresiste de a-și intensifica 
și uni eforturile in lupta pentru înfăptuirea dezarmării, și in primul rind 
a dezarmării nucleare, de a contribui la făurirea unei civilizații umane 
superioare, în care să nu-și găsească loc armele și războaiele.

Sintem mindri că in proclamarea de către Adunarea Generală O.N.U. 
a anului 1986 ca An Internațional al Păcii România socialistă și-a avut 
contribuția sa, in calitate de coautoare a proiectului de hotărîre adoptat de 
înaltul for internațional, aceasta constituind încă o demonstrație a ata
șamentului de neclintit al României socialiste, al poporului român Ia ideea 
realizării unei lumi a păcii, cooperării și bunei ințelegeri internaționale. 
Inițiativele și contribuțiile dumneavoastră indreptate spre oprirea cursei 
înarmărilor, in primul rind a înarmărilor nucleare, și trecerea la dezar
mare, soluționarea pe cale pașnică a conflictelor dintre state, eliminarea 
definitivă a forței și amenințării cu forța din viața internațională, promo
varea unei politici noi de destindere, pace și colaborare se bucură de un 
larg răsunet internațional și de un puternic sprijin în rindul forțelor 
iubitoare de pace din lumea intreagă. Sint unanim recunoscute aportul 
dumneavoastră original și constructiv în cele mai arzătoare probleme ale 
contemporaneității, chemarea neobosită la înlăturarea pericolului nuclear, la 
stăvilirea cursei înarmărilor, la făurirea unei Europe din care să fie 
excluse armele nucleare, la eliberarea Cosmosului de amenințarea milita
rizării și a transformării lui intr-un teren de confruntare nucleară.

Astăzi, cind omenirea trece prin momente grele, cind se acumulează 
noi arme ucigătoare, care amenință insuși dreptul fundamental al omului, 
dreptul la viață, strălucitele dumneavoastră inițiative de pace, chemările 
la rațiune și responsabilitate adresate șefilor de state, tuturor forțelor 
progresiste, popoarelor lumii reprezintă pentru noi nu numai un izvor 
de adincă și legitimă mindrie patriotică, dar și un îndemn de a ne aduce 
pe deplin contribuția la transpunerea lor in viață, de a ne întări legăturile 
de colaborare și solidaritate cu toate mișcările pentru pace, cu toate 
forțele inaintate ale omenirii.

Folosim acest prilej pentru a ne manifesta atît deplinul sprijin, cît 
și prețuirea pe care le acordăm Comitetului Național Român „Oamenii de 
știință și pacea" care, sub conducerea tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, demonstrează cu demnitate în fața opiniei publice mon
diale atașamentul ferm al oamenilor de știință din țara noastră la ideea 
punerii cuceririlor științei in serviciul exclusiv al cauzei progresului 
pașnic al întregii umanități.

Intr-un glas cu întregul nostru popor vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom consacra toate forțele înfăptuirii poli
ticii interne și externe a României socialiste, pentru promovarea și înfăp
tuirea idealurilor de pace și progres, de independență, securitate și con
lucrare pașnică intre popoare, pentru făurirea unei lumi drepte, demne, 
o lume cu adevărat a oamenilor și a bunei ințelegeri dintre națiuni.

★ ★

Vineri a avut loc plenara lărgită 
a Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, dedicată Anului Inter
național al Păcii. Au luat parte re
prezentanți ai altor organizații de 
masă și obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, ai cultelor.

în luările de cuvint, participanții 
și-au exprimat deplina adeziune și 
profundul omagiu față de inițiati
vele și demersurile președintelui 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
făurirea unei lumi a păcii și drepț 
tații,' pentru asigurarea dreptului

TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la plenara Consiliului Politic Superior 
al Armatei cu activul

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al forțelor armate
Participanții la plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu 

activul, dezbătind sarcinile rezultate pentru armată din hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie și din cuvintarea rostită de dumneavoastră 
își exprimă, în numele comuniștilor, al tuturor fiilor patriei aflați la da
torie sub faldurile drapelelor de luptă ale oștirii, deplina adeziune față de 
tezele și orientările cuprinse in aceste documente programatice, de excep
țională importanță pentru dezvoltarea societății românești pe coordonatele 
noii calități, superioare, pentru înfăptuirea grandioaselor obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea al partidului.

In preajma mărețului jubileu al făuririi Partidului Comunist Român, 
ostașii țării, in aceeași unitate de cuget și simțire cu intreaga națiune, își 
reafirmă atașamentul profund la politica internă și internațională a parti
dului și statului nostru, nemărginita prețuire față de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, genial conducător, revoluționar comu
nist dirz și neînfricat, ctitor al României socialiste moderne, personalitate 
politică de excepție a lumii contemporane, omul simbol de ale cărui gindire 
clarvăzătoare și activitate clocotitoare sint indisolubil legate cele mai mari 
împliniri din multimilenara istorie a patriei.

Analizind, cu inalt spirit de răspundere si exigență comunistă sarcinile 
ce revin Consiliului Politic Superior al Armatei, comandanților, organelor și 
organizațiilor de partid pentru folosirea cit mai judicioasă și cu eficiență 
maximă a armamentului, tehnicii de luptă, a tuturor bunurilor materiale, 
participanții la plenară își manifestă intreaga gratitudine pentru preocu
parea dumneavoastră statornică față de întărirea permanentă a forței com
bative a armatei, înzestrarea ei cu armament și tehnică de luptă mo
derne, în cea mai mare parte produse de industria națională de apărare, 
cu tot ceea ce este necesar instruirii și educării efectivelor. Vă raportăm, 
mult stimate tovarășe comandant suprem, că plenara a hotărît măsuri me
nite să asigure aplicarea neabătută a principiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar, ale autogestiunii și autogospodăririi, dezvoltarea răspunderii 
militarilor pentru exploatarea și întreținerea in cele mai bune condiții a 
armamentului și tehnicii, a celorlalte bunuri din dotare, prevenirea și eli
minarea pierderilor, risipei și pagubelor de orice fel.

Dezbătind activitatea desfășurată de către comandanți, organele și orga
nizațiile de partid in anul 1985 pentru înfăptuirea in armată a politicii de 
cadre a partidului, plenara a apreciat că armata dispune de cadre valoroa
se, competente, profund devotate cauzei patriei, partidului și poporului, 
care muncesc cu abnegație și dăruire pentru îndeplinirea atribuțiilor ce 
le revin. In spiritul orientărilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie a.c. s-au adoptat noi măsuri 
pentru perfecționarea continuă a muncii de selecționare, pregătire și pro
movare a cadrelor, ridicarea necontenită a nivelului de cunoștințe poli- 
tico-ideologice, militare și tehnice, educarea lor patriotică revoluționară.

Participanții la plenară, în numele tuturor militarilor, au dat glas, și 
în acest cadru, atașamentului lor nețărmurit față de politica externă a 
partidului și statului nostru de prietenie și colaborare cu toate popoarele 
lumii, fiind pe deplin conștienți că numai in condiții de securitate și pace 
se pot realiza mărețele programe ale dezvoltării economico-sociale a pa
triei, nobilele aspirații de prosperitate și fericire ale popoarelor. Susținem 
întru totul noile inițiative, demersuri și propuneri formulate de dumnea
voastră cu atita realism și clarviziune in cuvintările rostite la plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S. și la plenara C.C, al P.C.R. — autentice 
programe de anvergură mondială — menite să ducă la rezolvarea con
structivă a problemelor complexe ale lumii contemporane, să determine ca 
Anul Internațional al Păcii să reprezinte trecerea la o politică nouă, a 
triumfului securității și păcii in lume.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că dind expresie 
hotăririi neabătute a comuniștilor, a tuturor militarilor de a intimpina 
cu rezultate superioare aniversarea a 65 de ani de la făurirea gloriosului 
nostru partid comunist, armata țării este gata in orice moment ca la 
ordinul patriei, al dumneavoastră, tovarășe comandant suprem, să apere, 
împreună cu intregul popor, cuceririle revoluționare, integritatea teritorială, 
independența și suveranitatea scumpei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Vineri, 18 aprilie a.c.. a avut Ioc 
plenara Consiliului Politic Superior 
al Armatei cu 'activul, care a dezbă
tut sarcinile ce revin din hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 1—2 
aprilie a.c., din cuvintarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenară. 

suprem al popoarelor la viață, la 
existență liberă și demnă.

In unanimitate, plenara a adoptat 
textul unei telegrame adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

A fost adoptată, de asemenea, in 
unanimitate o moțiune in care este 
exprimat sprijinul deplin față de 
poziția principială a președintelui 
Nicolae 'Ceaușescu privind' sțtuațig 
graVa dih Mediterana.

(Agerpres)

Intr-o atmosferă însuflețitoare. de 
puternic entuziasm, participanții au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
armate.

La 19 aprilie, poporul din Sierra 
Leone sărbătorește implinirea a 15 
ani de la proclamarea republicii, 
moment de cea’ mai mare impor
tanță in lupta sa indelungată pen
tru libertate și o viață mai bună. 
Actul petrecut în primăvara anu
lui 1971, cind se împlinea un 
deceniu de la proclamarea inde
pendenței, a consolidat poziția ti- 
nărului stat, deschizind, totodată, 
noi perspective valorificării re
surselor naționale in folosul pro
priu.

Situată pe țărmul de vest al 
Africii. între Guineea și Liberia, 
Republica Sierra Leone este unui 
dintre statele mici ale continen
tului. Ea are o suprafață de 
71 740 kmp și o populație de 3,5 
milioane de locuitori, care se ocupă 
in mare majoritate cu agricultura, 
în timpul stăpinirii coloniale, te
ritoriul actualului stat a fost men
ținut într-o stare de adincă îna
poiere ; circa 90 la sută din totalul 
exportului era reprezentat de ule
iul de palmier. Astăzi, ca urmare 
a extinderii prospecțiunilor geolo
gice și in genera] al eforturilor de 
dezvoltare, structura economiei s-a 
schimbat. Sierra Leone poartă su
pranumele de „țară a diamante
lor", datorită apreciabilelor sale 
zăcăminte de pietre prețioase, 
care o situează pe locul al treilea 
in rindul producătorilor mondiali 
și îi asigură 60 la sută din totalul 
veniturilor bugetare. Subsolul țârii

Simpozion consacrat
Comitetul foștilor luptători și ve

terani de război impotriva fas
cismului au organizat, in Capitală, 
un simpozion cu prilejul aniversă
rii a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român. In acest 
cadru au fost exprimate sentimen
tele de profund atașament față de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, conducă
torul înțelept și încercat al poporului 
român in lupta pentru eliberare 
socială și națională, pentru edifi
carea pe pămintul patriei a socia
lismului. și comunismului. Au fost 
evocate realizările mărețe obținute 
in toate domeniile de activitate. în
deosebi in ultimele două decenii, pe
rioadă denumită cu indreptățită 
mindrie de intregul nostru popor 
„Epoca Nicolae . Ceaușescu".

Cronica zilei
La București s-au încheiat, vi

neri. convorbirile oficiale dintre de
legațiile economice guvernamentale 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Islamice Iran, desfășura
te in cadrul celei de-a IV-a sesiuni 
a Comisiei mixte româno-iraniene 
de cooperare economică, tehnică și 
de comerț.

In timpul convorbirilor, pornin- 
du-se de la rezultatele pozitive ob
ținute pină în prezent, părțile și-au 
exprimat convingerea că există largi 
posibilități pentru amplificarea in 
continuare a colaborării economice 
româno-iraniene pe multiple pla
nuri, pentru lărgirea și diversifica
rea schimburilor comerciale bilate
rale.

La încheierea convorbirilor, Vasi
le Pungan, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și Masoud Roghani Zan- 
jani. ministrul planului și bugetului 
al Republicii Islamice Iran, au sem
nat un protocol privind măsuri de 
creștere a schimburilor de mărfuri, 
pe baze reciproc avantajoase, de dez
voltare a cooperării dintre cele două 
țări pe plan economic, tehnologic și 
științific.

★
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver

sări a victoriei de la Playa Giron, 
ambasadorul Republicii Cuba la 
București, Rodney A. Lopez, a oferit 
vineri un cocteil.

Au participat adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.. reprezen
tanți ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, ofițeri superiori, 
ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Zimbabwe — cea de-a Vl-a 
aniversare a proclamării indepen
denței de stat —, ambasadorul aces

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

• „Țară dragă, Românie" — me
lodii populare • Gala desenului 
animat • Tot ce are țara mai 
frumos. Oameni, locuri, fapte. Re
portaj • Biografia unei statui : 
Mihai Eminescu • Melodia săptă- 
mînii în primă audiție • Popor 
eroic, glorios partid — moment 
poetic • Azi, în anul 65 al parti
dului — Noi pasaje rutiere în 
Capitală — reportaj • „Strai de 
sărbătoare". Costume populare 
realizate de creatori, laureați ai 
Festivalului național „Cîntarea

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 19 aprilie, ora 20 — 22 apri
lie, ora 20. în țară : Vremea va fi re
lativ caldă în prima parte a interva
lului, apoi se va răci ușor. Cerul va 
fi schimbător, mai mult noros în pri
mele zile, cînd vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, îndeosebi averse 
însoțite de descărcări electrice și izolat 
dd grindină în cea mai mare parte a 
teritoriului. în zona montană din nord 
precipitațiile pot fi și sub formă de

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

adăpostește, de asemenea, bogate 
resurse de fier, bauxită, molibden, 
crom. în vederea eradicării conse
cințelor dominației coloniale, au
toritățile de la Freetown au adop
tat un amplu program economic și 
social vizind recuperarea acestor 
avuții, stăpinite in trecut de marile 
monopoluri internaționale, și con
centrarea întregului potențial al 
țării spre dezvoltarea economică 
de sine stătătoare. In ultimul de
ceniu și jumătate au fost puse 
bazele unei industrii proprii, au 
luat ființă mai multe companii de 
stat și s-au extins considerabil su
prafețele irigate.

Animat de sentimente de prie
tenie și solidaritate față de po
poarele Africii, față de toate po
poarele care au pășit, pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu interes 
și simpatie realizările obținute de 
poporul din Sierra Leone. Intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Sierra Leone s-au sta
tornicit relații de colaborare. în
temeiate pe stimă și avantajul 
reciproc, care cunosc un curs as
cendent. Un rol hotăritor în dez
voltarea legăturilor bilaterale l-au 
avut convorbirile la nivel inalt care, 
prin acordurile și înțelegerile con
venite. au deschis largi perspective 
conlucrării dintre cele două țări, 
în avantajul reciproc, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

aniversării partidului
Participanții la simpozion au 

adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care, între al
tele. se spune :

Vă încredințăm. mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că atit timp cit ne vor bate inimile 
in piepturi, vom face totul pentru 
ca, impreună cu celelalte organizații 
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, să înde
plinim istoricele obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului, sarcinile, orientările și indica
țiile rezultate din magistrala dum
neavoastră operă, să justificăm în
crederea pe care partidul, dum
neavoastră personal ne-o acordați, 
să onorăm întotdeauna înaltele ti
tluri de comuniști și patrioți.

tei țări la București, Nicholas T, 
Goche, a oferit, vineri, o recepție.

Au participat tovarășul Gheorghe 
Petrescu, viceprlm-ministru al gu
vernului. miniștri, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, oameni de cul
tură și artă.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Vineri s-au deschis la București 

lucrările Seminarului european stu
dențesc cu tema : „Contribuția învă- 
țămintului superior la dezvoltarea 
economică și socială", organizat de 
Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, in colabo
rare cu Uniunea Internațională a 
Studenților.

Participanții — reprezentind uni
uni naționale studențești din Euro
pa — dezbat, în plen, precum și in 
cadrul grupelor de lucru ale semi
narului, aspectele prioritare privind 
participarea tineretului universitar 
Ia activitatea profesional-științifică 
din invățămintul superior, dimen
siunile actuale ale pregătirii viitori
lor specialiști pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială și ale integrării ab
solvenților in producție, problema
tica educării tinerei generații uni
versitare in spiritul ințelegerii, păcii 
și cooperării internaționale.

Vor fi analizate, cu acest prilej, 
rolul școlii superioare in formarea 
viitorilor specialiști, importanța 
promovării celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contempora
ne, a creșterii participării organiza
țiilor studențești la modernizarea și 
perfecționarea procesului instructiv- 
educativ, participarea tineretului u- 
niversitar din Europa și din intrea
ga lume la lupta pentru oprirea 
cursei Înarmărilor și trecerea la 
dezarmare și, in primul rind. la 
dezarmarea nucleară, pentru împli
nirea aspirațiilor de pace și colabo
rare ale umanității. (Agerpres)

României" • Telesport • Trei 
melodii, trei interpret!

14,45 Săptămînă politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Teleenciclopedia (color)
19.50 Floarea din grădină (color). Emi- 

siune-concurs pentru tineri soliști 
de muzică populară

20.50 Film artistic (color). „Raliul". 
Producție a Casei de filme trei. 
Premieră TV. Cu : Diana Gheor- 
ghian, Constantin Diplan, Ștefan 
Sileanu, Mircea Bașta, Monica 
Ghiuță, Lucia Mureșan, Eugeniu 
Ungureanu, Adrian Păduraru, 
George Oancea, Răzvan Popa. 
Scenariul : Melania Chiriacescu- 
Constantiniu. Regia : Mircea Dră- 
gan

22.20 Telejurnal
22,30 închiderea programului

ninsoare. Spre sfîrșitul intervalului 
aria ploilor se va restrînge. Pe alocuri, 
cantitățile de apă pot depăși 15 litri 
pe metru pătrat în 24 de ore în pri
mele zile. Vîntul va sufla moderat, cu 
intensificări trecătoare în primele zile 
cu 35—50 km/h. Temperaturile minima 
vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, mai 
scăzute pînă în jur de zero grade în 
nordul țării în ultima noapte, iar cele 
maxime între 12 și 23 grade, izolat mai 
ridicate în prima zl. In București 3 
Vremea va fi relativ caldă. Cerul va 
fi temporar noros. Trecător, va ploua, 
îndeosebi în primele zile. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 6 șl 9 
grade, iar cele maxime între 18 $1 tio 
de grade.
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DUPĂ ACȚIUNII! MI1ITARE AMERICANE ÎMPOTRIVA IIBIEI
Fermă dezaprobare în cadrul dezbaterilor 

din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 

— La sediul Națiunilor Unite din 
New York au continuat dezbaterile 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
întrunit pentru a examina plîngerea 
Jamahiriei Libiene în legătură cu 
bombardamentul aviației militare 
americane asupra orașelor Tripoli și 
Benghazi. în intervențiile lor, ma
rea majoritate a vorbitorilor au con
damnat vehement acest act de agre
siune împotriva unui stat indepen
dent și suveran, acțiune ce sfidează 
dreptul internațional și prevederile 
Cartei O.N.U.

Reprezentantul R.S. Cehoslovace a 
condamnat faptul că S.U.A. au între
prins raidul aerian chiar atunci cind 
Consiliul de Securitate examina mo
dalitățile de a se evita o acțiune 
armată în zonă. Statele Unite, a 
arătat el, își arogă dreptul de a fo
losi forța unde și cînd vor ele.

în intervenția sa, reprezentantul 
Afganistanului a relevat că acțiu
nile agresive ale Statelor Unite au 
încălcat toate principiile și normele 
dreptului internațional, constituind 
o provocare la adresa întregii ome
niri, care depune eforturi în vede
rea consolidării păcii și securității 
internaționale.

Delegați ai țărilor arabe au pus în 
evidență faptul că actul agre.siv al 
Statelor Unite împotriva Jamahiriei 
Libiene duce la agravarea situației 
explozive din Orientul Apropiat. 
Astfel, reprezentantul Sudanului a 
spus că acest lucru s-a produs pe 
fondul continuării ocupației de către 
Israel a teritoriilor arabe și al su
ferințelor poporului palestinian, care 
este privat de dreptul de a avea o 
patrie a sa.

Observatorul permanent al Ligii 
Arabe pe lîngă O.N.U. a avertizat 
că terorismul de stat provoacă ine
vitabil un nou ciclu de violențe.

Delegatul Beniriului a subliniat 
necesitatea abținerii, în relațiile in
ternaționale, de la amenințarea sau 
folosirea forței împotriva integrită
ții teritoriale și a independenței 
statelor.

Țările nealiniate au prezentat spre 
examinare Consiliului de Securitate 
un proiect de rezoluție în care este 
condamnat atacul armat al Statelor 
Unite împotriva Libiei, ceea ce con
stituie o încălcare a prevederilor 
Cartei O.N.U. și a normelor de con
duită internațională. în proiectul de 
document se cere Statelor Unite să 
se abțină de la orice atacuri și ame
nințări împotriva Libiei, stat suve

ran, independent și nealiniat, și se 
solicită secretarului general al Na
țiunilor Unite să întreprindă toate 
măsurile necesare în vederea re
stabilirii și asigurării păcii în cen
trul Mării Mediterane.

Moammer El Geddafi 
a vizitat răniții 

din spitalul central 
de la Tripoli

TRIPOLI 18 (Agerpres). — Condu
cătorul Marii Revoluții de la 1 Sep
tembrie al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste, Moammer El 
Geddafi, a făcut o vizită răniților de 
pe urma atacului aerian american, 
care se află la spitalul centrai din 
Tripoli, a anunțat agenția libiană de 
presă J.A.N.A., citată de France 
Presse. Răniții au declarat lui 
Moammer El Geddafi că „sint hotă- 
rîți să reziste și să apere pînă la 
capăt cuceririle revoluționare" ale 
țării.

Pe de altă parte, agenția J.A.N.A. 
informează că zborurile interne șl 
internaționale au fost reluate la ae
roportul internațional din Tripoli.

Pe toate meridianele, ample reacții de condamnare
MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 

cum relatează T.A.S.S.. E. Șevard- 
nadze. ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., a adresat secretarului 
general al O.N.U., J. Perez de 
Cuellar, un mesaj în care se spune : 
în urma atacului militar efectuat de 
Statele Unite asupra Libiei, situația 
din sudul Mării Mediterane s-a a- 
gravat în mod deosebit, s-a creat un 
pericol real la adresa păcii generale 
si securității. Oricare ar fi justifi
cările pe care Administrația S.U.A. 
le-ar da acțiunilor sale, pentru noi. 
ca si pentru întreaga lume, este clar: 
ele constituie o agresiune directă îm
potriva unei stat suveran, o încăl
care inadmisibilă a normelor unanim 
acceptate ale relațiilor internaționa
le. a Cartei O.N.U.. care interzice 
ferm recurgerea la forță împotriva 
oricărui stat. Astfel califică Uniunea 
Sovietică aceste acțiuni.

Acțiunile de acest gen. extrem de 
periculoase, pot duce la dezorgani
zarea totală a relațiilor internațio
nale. S-a creat o situație extrem de 
serioasă.

în prezent, problema se pune în 
felul următor : dacă astăzi nu vor fi 
luate măsuri urgente pentru înce
tarea agresiunii împotriva Libiei, 
mîine. oricare alt stat suveran poate 
deveni obiectul unei constringeri ar
mate. cu toate consecințele care 
decurg de aici pentru pacea si secu
ritatea internațională.

Conducerea sovietică apreciază că 
în actuala situație, periculoasă pen
tru cauza păcii, important este să se 
facă uz de toate posibilitățile pentru 
a se pune capăt agresiunii, pentru a 
se normaliza situația în sudul Mării 
Mediterane.

O.N.U. este chemată să-și aducă 
contribuția sa in acest sens. Am 
dori să contăm pe faptul că si dum
neavoastră. domnule secretar ge
neral, veți folosi toate mijloacele 
de care dispuneți, prestigiul și in
fluenta dumneavoastră personale 
pentru a nu admite evoluția nega
tivă si a opri de urgentă recurgerea 
de către Statele Unite la forța arma
tă împotriva Libiei.

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres).
— In răspunsul adresat ministrului 
sovietic al afacerilor externe. Eduard 
Șevardnadze — la mesajul cu privire 
Ia situația creată prin atacul avia
ției americane asupra unor orașe li
biene — secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, subliniază : 
„Urmărim cu cea mai mare atenție 
evoluția evenimentelor și ne aflăm 
în permanență la dispoziția părților 
pentru soluționarea pașnică a con
flictului. pentru preîntimpinarea ex
tinderii acțiunilor militare".

LONDRA (Agerpres). — La ce
rerea opoziției, parlamentul Marii 
Britanii s-a întrunit în sesiune ex
traordinară pentru a examina rolul 
jucat de guvernul britanic in atacul 
aerian american asupra Jamahiriei 
Libiene. . , , .

Luind cuvintul, liderul Partidului 
Laburist, Neil Kinnock, a subliniat 
că bombardarea Libiei de către 
aviația americană constituie o fla
grantă încălcare a normelor dreptu
lui internațional. Permițînd State
lor Unite să folosească teritoriul bri
tanic pentru atacul împotriva Libiei
— a spus el — guvernul britanic a 
ignorat consecințele acestui pas deo- 
sebit de periculos, precum și opinia 
publică internațională, opinia aliați- 
lor europeni ai Marii Britanii și ai 
țărilor arabe.

Erich Heffer, deputat laburist, a 
calificat acțiunea agresivă a Statelor 
Unite drept terorism de stat, care 
constituie un mare pericol chiar și 
pentru țările europene.

Liderul Partidului Liberal, David 
Steel, a atras atenția asupra faptu
lui că acțiunea militară a S.U.A. a 
dat o lovitură relațiilor internațio
nale în general. Ca rezultat, a spus 
el, a devenit imposibilă, de exemplu, 
întilnirea în prezent dintre miniștrii 
afacerilor externe ai Uniunii Sovie
tice și S.U.A.

în principiu este foarte clar fap
tul că Marea Britanie, sprijinind 
Statele Unite in agresiunea lor, care 
s-a soldat cu victime in rindul popu
lației libiene, a încălcat dreptul in
ternațional — a relevat și liderul 
Partidului Social-Democrat, David 
Owen.

Potrivit celor afirmate de foștii 
premieri ai țării, laburistul James 
Callagan și conservatorul Edward 
Heath, Marea Britanie nu trebuia să 
permită aviației americane să între
prindă atacul asupra Libiei de pe te
ritoriul ei.

DELHI (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor reuniunii la nivel ministe
rial a țărilor nealiniate, găzduită de 
capitala Indiei, reprezentanții diver
selor,, state participante au reafirmat 
punctul de vedere al guvernelor lor 
prin care este condamnată în mod 
sever agresiunea militară americană 
Împotriva Jamahiriei Libiene.

Reprezentantul Kuweitului a reite
rat poziția țării sale de condamnare 
a raidului aerian american. El a

arătat că „pretextul american pentru 
comiterea agresiunii este nejustifi- 
cat“. afirmind totodată că „dacă o 
mare putere nu se abține de la ase
menea acte, atunci comunitatea in
ternațională va fi confruntată cu noi 
conflicte". Reprezentantul R.D.P. Ye
men a calificat acțiunea americană 
de bombardare a Jamahiriei Libiene 
drept o flagrantă violare a legilor 
internaționale. Delegatul Guyanei a 
declarat că agresiunea împotriva 
Libiei, pe care întreaga mișcare de 
nealiniere o condamnă, ilustrează pe
ricolele actuale. Ultimele evenimen
te arată clar necesitatea ca toate ță
rile să acționeze mai hotărît pentru 
apărarea independenței și promo
varea păcii — a arătat el. Reprezen
tantul Irakului a denunțat agresiu
nea împotriva teritoriului libian, pe 
care a calificat-o drept o violare a 
Cartel O.N.U. și a legilor interna
ționale.

MAPUTO (Agerpres). — Pre
ședintele Mozambiculul, Samora 
Machel. a adresat un mesaj colo
nelului Moammer EI Geddafi in care 
exprimă întreaga solidaritate a tării 
sale cu Jamahiria Libiană. conside- 
rînd acțiunea americană drept ..o 
flagrantă violare a principiilor Car
tei O.N.U. și a normelor dreptului 
internațional" — informează agenția 
APIM. Președintele Mozambicului a 
subliniat că tara sa se pronunță si 
acționează pentru reglementarea stă
rilor conflictuale prin soluții politi
ce. iar diferendul americano-libian 
nu trebuie să constituie o excepție 
de la acest principiu.

TOKIO (Agerpres). — Japonia 
nu a sprijinit în nici un moment 
atacul aerian împotriva Jamahiriei 
Arabe Libiene — a declarat șeful 
Secretariatului guvernului nipon, 
citat de agenția E.F.E. El a dezmin
țit. astfel, afirmațiile purtătorului de 
cuvînt al Casei Albe. în sensul că 
primul ministru al Japoniei ar fi fost 
informat în prealabil și ar fi trans
mis președintelui S.U.A. sprijinul 
guvernului său fată de atacul îm
potriva teritoriului libian. Japonia 
speră că ..lucrurile nu se vor agra
va". a adăugat șeful secretariatului 
guvernului.

WASHINGTON (Agerpres). — 
într-un interviu acordat ziarului 
„Atlanta Constitution", fostul pre
ședinte al S.U.A.. Jimmy Carter, re- 
ferindu-se Ia atacul aviației ameri
cane asupra orașelor libiene, arată : 
„Nu consider că aceasta a fost o 
măsură justă. Viitorul va demonstra 
că a fost o greșeală". Carter a subli
niat în mod deosebit că, în urma 
bombardamentului american. și-au 
pierdut viata oameni și că acțiunile 
Administrației americane sînt critica
te pretutindeni — relatează agenția 
T.A.S.S.

ALGER (Agerpres). — Algeria 
a chemat la organizarea unei confe
rințe arabe extraordinare la nivel 
înalt pentru discutarea consecințelor 
agresiunii americane împotriva Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare So
cialiste și adoptarea măsurilor co
mune corespunzătoare, s-a anuntat 
oficial la Alger.

Jamahiria Arabă Libiană a cerut, 
marți. Ligii Arabe convocarea unei 
reuniuni extraordinare la nivel înalt 
asupra agresiunii S.U.A. împotriva 
teritoriului său.

CAIRO (Agerpres). — Vorbind în 
cadrul unui comitet al Adunării Po
porului, ministrul de stat egiptean 
pentru afaceri externe. Boutros 
Ghali. a declarat că agresiunea 
S.U.A. împotriva Jamahiriei Arabe 
Libiene constituie o violare a Cartei 
O.N.U. EI a subliniat că Egiptul se 
pronunță pentru solutionarea pașni
că a divergentelor si respinge orice 
amestec extern în problemele inter
ne ale altor țări.

Pe de altă parte. Boutros Ghali a 
afirmat că președintele Egiptului. 
Hosni Mubarak, propune organizarea 
unei conferințe internaționale pen
tru lupta împotriva terorismului. El 
a apreciat că trebuie puse bazele 
prevenirii acestui fenomen printr-o 
acțiune comună în cadrul O.N.U.

ABU DHABI (Agerpres). — Con
siliul Național Federal (parlamen
tul) din Emiratele Arabe Unite 
a condamnat agresiunea S.U.A. îm
potriva Jamahiriei Libiene, arătînd 
că acest act este inacceptabil — in
formează agenția W.A.M. Expri- 
mînd sprijinul și solidaritatea cu 
poporul libian, Consiliul Național 
Federal a chemat parlamentele din 
țările islamice, din statele iubitoare 
de pace, popoarele din întreaga lume 
să denunțe agresiunea americană și 
să sprijine Jamahiria Libiană. A fost 
lansat guvernelor arabe apelul de 
a-și uni rindurile și de a-și asuma 
responsabilitatea în fața agresiunii, 
care țintește întreaga lume arabă.

BONN (Agerpres). — într-o de
clarație a Internaționalei Socialis
te, semnată de președintele aces
teia, Willy Brandt, este condamnată

agresiunea S.U.A. Împotriva Jama
hiriei Libiene, arătîndu-se că „uci
derea unor oameni nevinovați într-o 
țară nu poate fi justificată prin 
uciderea unor oameni nevinovați în 
altă țară".

KHARTUM (Agerpres). — în Pia
ța Poporului din capitala Suda
nului a avut loc o adunare la care 
sute de persoane si-au manifestat 
protestul față de actele agresive în
treprinse de S.U.A. împotriva Jama
hiriei Libiene — informează agen
ția SUNA. O declarație a Federației 
Sindicatelor Sudaneze exprimă în
tregul sprijin pentru poporul libian, 
condamnîndu-se energic acțiunile 
militare ale S.U.A. asupra Jamahiriei 
Libiene.

TUNIS (Agerpres). — în capita
la Tunisiei au avut loc demonstra
ții de protest față de atacul aerian 
american împotriva Jamahiriei 
Arabe Libiene. Agenția Kuna in
formează că numeroși cetățeni au 
ieșit pe străzile principale ale ora
șului pentru a-și exprima indig
narea față de actul de agresiune al 
S.U.A.

TEL AVIV (Agerpres). — Ma
nifestații de protest împotriva atacu
rilor aeriene ale S.U.A. asupra Ja
mahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste s-au produs in numeroase 
localități din teritoriile arabe ocu
pate de Israel. După cum informează 
agențiile internaționale de presă, 
studenții de la Universitatea Al- 
Najah. din Nablus, au ridicat bari
cade la intrarea în acest institut de 
învătămînt superior și au organizat 
un miting în interiorul orășelului 
universitar pentru condamnarea ac
țiunii americane. Participantii au
arborat drapelul palestinian si au
purtat portretul președintelui Comi
tetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei. Yasser 
Arafat.

Demonstrații similare au fost Înre
gistrate si în alte instituții de învă
tămînt palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate

HAVANA (Agerpres). — La Ha
vana și in alte localități cubaneze au 
avut loc ample manifestații populare 
împotriva atacului aerian declanșat 
de S.U.A. la adresa Jamahiriei Li
biene — transmite agenția Prensa 
Latina. în discursurile rostite la mi
tinguri. vorbitorii au condamnat po
litica de forță și de amenințare ou 
forța in relațiile internaționale și au 
exprimat solidaritatea poporului cu
banez cu poporul libian in lupta lui 
pentru apărarea suveranității și inde
pendentei naționale.

HANOI (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc un miting de soli
daritate cu poporul libian in lupta 
sa justă împotriva actelor agresive 
americane — anunță agenția V.N.A. 
Inițiat de C.C. al Frontului Patriei, 
Comitetul de solidaritate și priete
nie cu toate popoarele, Comitetul 
vietnamez de pace și de alte orga
nizații, mitingul a prilejuit condam
narea recentelor bombardamente a- 
mericane asupra orașelor Tripoli și 
Benghazi, calificate drept o viola
re a Cartei O.N.U. și a dreptului in
ternațional, a independenței ‘și su
veranității Jamahiriei Libiene.

ATENA (Agerpres). — Mii de 
cetățeni din orașul Heraklyon, din 
insula Creta — în apropierea căruia 
se află o mare bază militară ameri
cană — din orașul Larisa și din alte 
orașe și localități din Grecia au 
participat la demonstrații de protest 
împotriva bombardamentelor avia
ției americane asupra Jamahiriei Li
biene. Demonstranții purtau lozinci 
în care se cereau lichidarea imediată 
a bazelor americane din Grecia și în
lăturarea armelor nucleare de pe te
ritoriul grec și din zona Mării Me
diterane. transformarea acesteia în
tr-o zonă a păcii. Din inițiativa Co
mitetului pentru destindere interna
țională și pace — cea mai mare or
ganizație antirăzboinică din Grecia 
— a început campania pentru mobi
lizarea opiniei publice a tării, ce se 
desfășoară sub lozincile „Marea Me- 
diterană — o mare a păcii". „Jos cu 
bazele si armele nucleare !“

HAGA (Agerpres). — Peste 3 000 
de olandezi au participat la o de
monstrație organizată in fața Consu
latului american din Amsterdam 
pentru a protesta împotriva atacului 
declanșat de aviația militară a Sta
telor Unite asupra orașelor libiene 
Tripoli și Benghazi, informează 
agenția United Press International.

COLOMBO (Agerpres). — în Sri 
Lanka s-au desfășurat ample de
monstrații de protest ale populației 
împotriva bombardamentelor ameri
cane asupra orașelor libiene Tripoli 
și Benghazi. La mitingurile care au 
avut loc cu acest prilej s-a cerut gu
vernului american să pună capăt 
unor asemenea acțiuni împotriva 
unui stat suveran, care contravin 
normelor elementare de drept inter
național.

Manifestări consacrate aniversării 

a 65 de ani de la crearea P. C. R.
Aniversarea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Ro

mân prilejuiește organizarea în diferite țări ale lumii a unor ma
nifestări dedicate acestui important eveniment din viața partidului 
și a poporului nostru.

ROMA 18 (Agerpres). — O ma
nifestare culturală românească a 
avut loc in orașul italian Latina, 
capitala provinciei cu același 
nume.

A fost inaugurată o expo
ziție de carte cuprinzînd, la loc 
de frunte, operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu publicate in lim
ba italiană, precum și uri important 
număr de lucrări in limba italiană 
cu privire la concepția conducă
torului partidului și statului nostru 
in domeniile construcției socialis
mului in România, păcii, colaboră
rii și destinderii internaționale.

De asemenea, au fost expuse do
cumentele Congresului al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, lu
crări din literatura politică româ
nească, de istorie, economie, artă 
și cultură.

A fost prezentat, cu acest1 prilej, 
un concert de muzică românească,

Au participat reprezentanți ai au
torităților locale, oameni de cultu
ră și artă, un numeros public.

VARȘOVIA 18 (Agerpres). 
— Operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, alte lucrări des
pre România din domeniile politic, 
economic și istoric au fost oferite 
de ambasada țării noastre la Var
șovia Bibliotecii publice voievodale 
din Tarnobrzeg.

CIUDAD DE MEXICO 18 (Ager
pres) — La Institutul superior de 
pedagogie din Mexic a fost organi
zată o manifestare consacrată pre
zentării succeselor obținute de po
porul nostru sub conducerea Parti
dului Comunist Român, în toate do
meniile de activitate, politicii ex
terne dinamice a României socia
liste, de pace, înțelegere, de largă 
colaborare între națiuni.

Nu există sarcină mai importantă 
decît salvarea civilizației

relațiilor internaționale nu numai 
că nu pot fi eliminate de la ordinea 
zilei, ci capătă o prioritate și o ac
tualitate și mai stringente — men
ționează declarația. ~ 
știință — încheie documentul — își 
dau bine 
ricolului 
existența 
cesitatea 
lor^lndiferent de deosebirile ideo
logice și politice, împotriva peri
colului nuclear, pentru salvarea 
civilizației umane.

*
I MOSCOVA 18 (Agerpres). — Co- 
l mitetul oamenilor de știință sovie- 
; tici in apărarea păcii a dat publici- 
ț tății o declarație în care se expri- 
1 mâ profunda îngrijorare a oameni- 
’ lor de știință din U.R.S.S. ca ur- 
l mare a exploziei nucleare efectua- 
Z te de S.U.A. la poligonul din Ne- 
1 vada și a •atacului armat american 
l împotriva Jamahiriei Libiene — re- 

latează agenția T.A.S.S. Probleme- 
ț le interzicerii totale a experiențe- 
i lor nucleare, încetării cursei înar- 
* mărilor, stabilizării și normalizării

Oamenii de

seama de amploarea pe- 
cu care este confruntată 
actualei civilizații, de ne- 
colaborării tuturor forțe-

ț încetarea experiențelor nucleare este cea mai bună

I
I
*
ț
*

cale spre dezarmare
WASHINGTON 18 (Agerpres). 

Cu fiecare nouă experiență nucle
ară, Statele Unite fac un pas îna
poi în procesul controlului asupra 
armamentelor — a declarat, într-o 
alocuțiune _radiodifuzată, senatorul 
american Edward Kennedy. Hotă-

rîrea Casei Albe de a continua 
programul de experiențe nucleare 
lovește în procesul instaurării con
trolului asupra armamentelor. în
cetarea exploziilor nucleare 
arătat 
bună cale spre dezarmare.

el — reprezintă cea
— a 
mai

Cursa înarmărilor trebuie oprită !
18 (Agerpres). — Pre- 

Indiei, Zail Singh, a evi-
DELHI

ședințele
dențiat necesitatea ' reducerii ten
siunii care domină în diferite zone 
ale lumii și a adoptării unor mă- 

, suri concrete pentru oprirea actua- 
ț lei curse a înarmărilor nucleare, 

informează agenția P.T.I.

acu-Actuala competiție pentru 
mularea de noi arme nucleare 
trebuie stopată, pînă nu este 
tîrziu, pentru a preveni un 
locaust nuclear, a arătat șeful 
tulul indian.

prea 
ho- 
sta-

~1

!

*

*

I

I
I
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Manifestații antidictatoriale In Coreea de Sud
SEUL 18 (Agerpres). — La Seul 

au avut loc mari manifestații ale 
studenților din mai multe institute 
de invățămînt superior sud-coreene, 
reprimate cu brutalitate de poliție, 
relatează agenția Reuter. Astfel, 
unitățile de poliție au folosit gaze 
lacrimogene pentru a-i dispersa pe 
studenții ce protestau in fața Uni
versității „Korio". cerînd instituirea

unei vieți politice democratice. De 
asemenea, organele de represiune au 
pătruns cu forța in incintele altor 
institute de învățămint superior pen
tru a-i împrăștia pe manifestanți.

Acțiunile de protest au marcat 
aniversarea a 26 de ani de la marea 
demonstrație a studenților sud-co- 
reeni, in cursul căreia 200 de persoa
ne și-au pierdut viața, iar alte 1 500 
au fost rănite, precizează Reuter.

ORIENTUL MIJLOCIU
• La Beirut situația continuă să fie încordată • Puternice 

din teritoriile arabe ocupatedemonstrații ale populației
BEIRUT 18 (Agerpres). — Potrivit 

agențiilor internaționale de presă, 
vineri, la Beiruț. situația a continuat 
să fie încordată, inregistrindu-se 
ciocniri între milițiile rivale de-a 
lungul liniei care separă capi
tala libaneză în cele două sec
toare — de est și de vest. Tot
odată. au fost semnalate lupte si in 
sudul tării. în așa-zișa zonă de 
securitate instituită de Israel, intre 
militari israelieni și populația loca
lă. Trupe israeliene. susținute de 
asa-zisa Armată a Libanului de Sud. 
creată si finanțată de Israel, au bom
bardat cu focuri de artilerie locali
tățile libaneze Jbaa, Kfar. Tihnit și 
Habbush.

TEL AVIV 18 (Agerpres). — în 
teritoriul de pe malul de vest al 
Iordanului, aflat sub ocupația israe- 
liană, s-au desfășurat puternice de
monstrații ale populației palestinie
ne pentru a marca Ziua deținuților 
palestinieni. S-au înregistrat acțiuni 
de protest în sectorul de est al Ieru
salimului, la Ramallah și Hebron, 
unde forțele polițienești israeliene 
au intervenit, dispersînd manifes- 
tanții. în Ramallah, forțele de ocu
pație au deschis focul asupra a doi 
palestinieni, unul dintre aceștia 
fiind ucis.

Intr-o informație difuzată din Tu
nis, agenția palestiniană de știri 
WAFA reievă, citind o declarație a 
Societății pentru apărarea deținuților 
și prizonierilor palestinieni, că 80 de 
deținuți palestinieni și-au pierdut 
viața in închisorile israeliene după 
anul 1967.

Pe de altă parte, pe înălțimile 
Golan, teritoriu sirian ocupat și ane
xat de Israel, mai multe mii de per
soane au participat la o grevă gene
rală organizată pentru a se marca 
Ziua independenței Siriei. Totodată, 
în numeroase localități, între care 
satele Ein Kinya și Masada, au fost 
organizate demonstrații. Forțele po
lițienești israeliene au intervenit 
pentru ,& pune capăt manifestațiilor 
împotriva ocupației.

DELHI 18 (Agerpres). — Comite
tul statelor nealiniate însărcinat cu 
examinarea problemei palestiniene, 
în urma unei reuniuni desfășurate 
la Delhi, a dat publicității o decla
rație in care se arată că participan- 
ții au hotărit să ceară reluarea dez
baterilor in cadrul Consiliului di 
Securitate al O.N.U. asupra situației 
din Orientul Mijlociu, in special a 
problemei palestiniene, informează 
agenția Taniug.

GENTI1LE DE PRESA 
P - pe scurt

LA BELGRAD s-au încheiat con
vorbirile dintre președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, Radovan 
Vlaikovici, și președintele Finlan
dei, Mauno Koivisto. S-a apreciat 
că există posibilități in direcția in
tensificării colaborării dintre cele 
două țări pe plan politic, economic 
și în alte domenii. Părțile s-au 
pronunțat in favoarea soluționării 
pașnice și juste a crizei din Orien
tul Mijlociu, inclusiv a problemei 
palestiniene.

COMUNICATUL DE PRESA cu 
privire la convorbirile purtate în 
capitala U.R.S.S. de primul minis
tru al Suediei, Ingvar Carlsson, 
care a efectuat o vizită oficială in 
Uniunea Sovietică, exprimă profbn- 
da îngrijorare a părților in legă
tură cu situația actuală în Europa 
și din întreaga lume. Totodată, in 
document se respinge aplicarea 
forței sau amenințării cu forța, 
pentru reglementarea problemelor 
și conflictelor internaționale. A

fost exprimată voința părților de 
a extinde și adînci colaborarea bi
laterală in diferite domenii.

DECLARAȚIILE PREMIERULUI 
ROBERT MUGABE. Intr-o cuvîn- 
tare televizată cu prilejul împli
nirii a șase ani de la obținerea 
independenței statului Zimbabwe, 
primul ministru, Robert Mugabe, a 
relevat necesitatea de a se aduce 
modificări constituției și a se trece 
la reforme profunde potrivit opțiu
nilor pentru construirea unei so
cietăți noi, socialiste. Trebuie să ne 
debarasăm de trăsăturile vetuste 
ale constituției moștenite și să a- 
cordăm drepturi egale tuturor, fără 
deosebire de rasă, culoare, religie 
— a afirmat Robert Mugabe. Refe- 
rindu-se la planul economic pe 
cinci ani, lansat cu prilejul ani
versării independenței țării, primul 
ministru Zimbabwean a subliniat că 
acesta urmărește „transformarea 
socialistă în economie". Planul se 
înscrie pe calea socialismului în

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XI-LEA
AL P.S.U.G.

BERLIN 18 (Agerpres). — P. Fi- 
nanțu transmite : Vineri au continuat 
la Palatul Republicii din Berlin lu
crările celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. Luind cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor pe marginea raportului 
Comitetului Central al P.S.U.G., pre
zentat de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al partidului, 
numeroși delegați au analizat activi
tatea desfășurată de organizațiile de 
partid, de colectivele de muncă pe 
care le reprezintă, evidențiind rea
lizările obținute în construcția so
cialistă în perioada care a trecut de 
la cel de-al X-lea Congres al parti
dului. A fost subliniat faptul că în

deplinirea, prin munca întregului 
popor, a obiectivelor stabilite a con
tribuit, decisiv, la dezvoltarea în 
continuare a construcției socialiste 
în R.D. Germană.

Vorbitorii au exprimat hotărîrea 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, de a realiza integral sarci
nile importante ce le revin. în cadru] 
programului de dezvoltare multila
terală a tării, conținute în orientări-4 
le fundamentale ale planului cinci
nal de dezvoltare economică și so
cială pe perioada 1986—1990. A fost 
reafirmată adeziunea deplină fată de 
poziția R.D. Germane în marile 
probleme, ale vieții internaționale 
actuale.

Lucrările congresului continuă.

Noi propuneri ale U.R.S.S. privind reducerea 
efectivelor militare și armamentelor în Europa 
Cuvîntarea rostită de tovarășul Mihail Gorbaciov

BERLIN 18 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul in cadrul Congresului al 
XI-lea al P.S.U.G.,’ Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
șeful delegației P.C.U.S. la acest con
gres, a abordat și aspecte ale situației 
internaționale actuale, care, a apreciat 
el. continuă să fie încordată, acută — 
relatează /agenția T.A.S.S. Reafir- 
mînd necesitatea de a se face totul 
pentru a opri alunecarea omenirii 
spre o catastrofă nucleară, vorbitorul 
a subliniat că recentele propuneri 
sovietice privind lichidarea armei 
nucleare, oprirea cursei înarmărilor 
rămin in vigoare. Dacă guvernele ță
rilor occidentale sînt într-adevăr 
preocupate de sparta lumii — a men
ționat secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. — este timpul ca ele să 
treacă de la vorbe la fapte.

Din păcate, a continuat M. Gor
baciov. in pofida intereselor strin
gente și aspirațiilor tuturor popoare
lor, inclusiv ale poporului american. 
Washingtonul, prin exploziile nu
cleare. rău prevestitoare, din Nevada, 
prin acțiunea provocatoare împotri
va Libiei produce o înrăutățire se
rioasă a situației pe plan interna
țional. subminează de fapt înțelege
rile de la Geneva, complică și mai 
mult situația, oricum încordată, de 
pe arena mondială.

Armamentele de pe continentul 
european, a subliniat, totodată, vor
bitorul, se apropie, prin caracte
risticile lor de luptă, de mijloa
cele de distrugere în masă. Dar, 
a spus el. niciodată și în nici o îm
prejurare U.R.S.S. nu va iniția ac

țiuni militare împotriva Europei oc
cidentale dacă Uniunea Sovietică și 
aliații săi nu vor deveni obiectul 
unui atac din partea N.A.T.O. în a- 
cest sens — a declarat M. Gorbaciov
— U.R.S.S. propune să se convină in 
legătură cu reducerea considerabilă 
a tuturor componentelor trupelor te
restre și ale aviației tactice ale sta
telor europene, precum si ale Sta
telor Unite și Canadei, amplasate în 
Europa. Formațiunile și unitățile mi
litare reduse ar urma să fie supuse 
reformării, iar armamentele lor dis
truse sau stocate pe teritoriile națio
nale. Zona geografică a reducerii ar 
urma să fie teritoriul întregii Europe
— de la Atlantic la Ural. Paralel cu 
forțele clasice, a precizat secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., s-ar re
duce și armamentele nucleare cu des
tinație operațional-tactică. Controlul 
poate fi asigurat atîit prin mijloacele 
tehnice naționale, cit și prin formele 
internaționale de verificare, inclusiv
— în caz de nevoie — de inspecție 
la fata locului. Acordăm — a con
tinuat vorbitorul — aceeași impor
tantă eliberării continentului de 
arma chimică și apreciem ca va
loroase și sîntem gata să studiem 
toate inițiativele constructive pri
vind crearea în Europa de zone li
bere de arma chimică.

în încheiere, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a afirmat că U.R.S.S. 
caută căi pentru înțelegere recipro
că. pentru limitarea cursei înarmă
rilor pornind de la convingerea că 
pacea este necesară tuturor si nu 
trebuie precupețite eforturile pentru 
a asigura supraviețuirea omenirii.

Ședința unui comitet al C.A.E.R.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința a 38-a a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul activității de pla
nificare.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Ștefan Bîrlea, preșe
dintele C.S.P.

Comitetul a examinat raportul 
privind rezultatele coordonării pla
nurilor economice pe cincinalul 
1986—1990. S-a menționat că s-a fă
cut un nou pas în dezvoltarea cola
borării țărilor membre ale C.A.E.R., 
în înfăptuirea hotărîrilor Consfătui
rii economice la nivel înalt.

S-a convenit să fie continuată co
ordonarea planurilor în vederea 
identificării de noi căi și posibili

tăți de extindere a colaborării, dez
voltare a cooperării și specializării 
în producție și de creștere a schim
burilor comerciale reciproce.

S-a procedat la un schimb de In
formații privind reflectarea în pla
nurile economice naționale cincinale 
și pe 1986 a angajamentelor asumate 
prin convențiile și acordurile înche
iate pentru realizarea Programului 
complex al progresului tehnico-ști- 
ințific al țărilor membre ale C.A.E.R. 
pînă în anul 2000.

Comitetul a examinat probleme 
legate de construirea conductei ma
gistrale de gaze Iamburg — frontie
ra de vest a U.R.S.S. și de pregă
tire a lucrărilor de coordonare a 
planurilor economice pe cincinalul 
1991—1995.

In pregătirea Congresului 
al XIII-lea al U.C.I.

BELGRAD 18 (Agerpres). — La 
Liubliana au început lucrările Con
gresului U.C. din Slovenia — pri
mul dintre congresele ce se vor des
fășura în republicile și provinciile 
iugoslave în lunile aprilie și mai. 
Congresul al XIII-lea al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia va avea

loc în a doua parte a lunii iunie, la 
Belgrad — informează agenția Ta
niug. Congresele din republici și 
provincii sînt chemate să facă un 
bilanț al activității din perioada ul
timilor patru ani, să stabilească 
orientările pentru viitorul interval.

CONFLICTUL DINTRE IRAK Șl IRAN
BAGDAD 18 (Agerpres). — Avioa

ne de luptă irakiene au efectuat. în 
ultimele 24 de ore. misiuni de luptă 
împotriva pozițiilor inamice, anunță 
un comunicat militar citat de agen
ția INA. Trupele irakiene au luat cu 
asalt poziții iraniene aflate la est 
de Tigru, provocînd pierderi în forță 
umană si tehnică de luptă. Au fost 
respinse atacuri asupra pozițiilor ira
kiene de la est de Missan si au con
tinuat luptele în sectorul central al 
frontului si la est de Basra, mențio
nează comunicatul citat.

TEHERAN 18 (Agerpres). — în 
ultimele 24 de ore. forțele militare 
iraniene au doborît un elicopter 
irakian și au scufundat o fregată 
inamică în apropierea Peninsulei 
Faw. anunță un comunicat militar 
iranian citat de agenția IRNA. 
Avioane de luptă iraniene au bom
bardat căi de comunicații si ampla
samente ale trupelor irakiene situate 
la nord de orașul Amara, a anuntat 
radio Teheran. Au fost atacate, de 
asemenea, poziții militare irakiene 
la. Zubaida. 135 km est de Bagdad. 
Lupte grele au fost înregistrate pe 
frontul de sud. arată agenția IRNA.

Zimbabwe, care pornește de la 
principiile marxist-leniniste — a 
afirmat vorbitorul.

CONFERINȚA DE PRESA. Willy 
Brandt, președintele Internaționalei 
Socialiste, aflat timp de trei zile 
în Republica Sud-Africană, s-a în- 
tilnit cu lideri ai opoziției din a- 
ceastă țară, cu care a abordat pro
bleme actuale ale realității sud-a- 
fricane. EI s-a intîlnit și cu Win
nie Mandela, soția liderului popu
lației de culoare aflat în închisoa
re de mai bine de 20 de ani. în
tr-o conferință de presă, Willy 
Brandt a opinat că nu se va pu
tea evita deteriorarea situației din 
R.S.A. fără legalizarea tuturor or
ganizațiilor politice, inclusiv a Con
gresului Național African, și fără 
eliberarea deținuților politici, în
tre care Nelson Mandela.

REUNIUNE. La 24 aprilie se va 
desfășura la Haga o reuniune co
mună a miniștrilor de interne și 
ai justiției din țările membre ale 
C.E.E. După cum informează a- 
genția A.N.S.A., reuniunea este 
consacrată concertării pozițiilor 
„celor 12“ în lupta împotriva te
rorismului.

CONVORBIRI FRANCO—VEST- 
GERMANE. Primul ministru al 
Franței, Jacques Chirac, a efectuat

o vizită oficială la Bonn, unde r

avut convorbiri cu cancelarul 
R.F.G., Helmut Kohl. Agenția 
United Press International sub
liniază că au fost examinate aspec
te ale actualității internaționale, 
între care situația din Mediterana, 
precum și relațiile bilaterale.

TNTILNIRE A O.P.E.C. La Ge
neva au continuat, vineri, lucră
rile reuniunii ministeriale a Or
ganizației Țărilor Exportatoare 
de Petrol (O.P.E.C.). Ca și în 
ziua precedentă, participantii au 
examinat probleme privind pre
țurile și nivelul producției pe 
ansamblul organizației, precum și 
al cotelor de extracție pentru fie
care țară în parte. întrucît nici în 
ședința de vineri miniștrii nu au 
reușit să ajungă la un punct de 
vedere comun asupra problemelor 
abordate, ei au convenit să se în- 
tilnească din nou simbătă.

RECESIUNE. — Ca urmare a 
menținerii efectelor recesiunii, in
dustria americană a continuat în 
luna martie să funcționeze cu mai 1 
puțin de 80 Ia sută din capacități, 
se arată în datele difuzate de Ofi
ciul Federal de Rezerve. Cele mai 
afectate sectoare au fost construc
ția de autovehicule, industria mi- •
nieră și unele ramuri prelucră
toare.
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