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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Ieri a început

CONGRESUL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA 

puternică manifestare a democrației 
muncitorești-revoluționare, 

a participării oamenilor muncii 
la înfăptuirea Programului partidului

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,Am deosebita plăcere ca. la deschiderea lucrărilor Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România — marele forum democratic al oamenilor muncii — șă adresez tuturor delegatilor și invitaților, din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și guvernului, precum și a mea personal, un salut revoluționar călduros. împreună cu cele mai bune urări. (Aplauze ți urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — stima noastră și min- dria „Ceaușescu și poporul î“).Congresul urmează să facă bilanțul muncii desfășurate ți al contribuției sindicatelor la realizarea cincinalului 1981—1985 și să stabilească direcțiile activității viitoare. în vederea unirii . eforturilor tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea neabătută a obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului privind dezvoltarea economico-socială și ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice, prelungite).Au trecut mai bine de 100 de ani de la crearea primelor asociații muncitorești, apoi a sindicatelor muncitorești, revoluționare. în toată această perioadă, sindicatele au desfășurat o activitate intensă de apărare a intereselor vitale ale clasei muncitoare și celorlalți oameni ai muncii, au participat activ la lupta politică împotriva orînduirii burghezo-moșierești. la înfăptuirea revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antiimperialistă. iar apoi au ,avut un rol de importanță deosebită în victoria socialismului si edificarea noii orinduiri în patria noastră. (Aplauze puternice, prelungite).Se poate afirma că nu există moment mai important, în toată a

ceastă perioadă. în care clasa muncitoare — forța cea mai avansată a societății noastre — țărănimea. intelectualitatea, organizate în sindicate sau alte organizații. sub conducerea partidului nostru comunist, să nu fi participat activ, să nu-și fi spus cu vin tul privind dezvoltarea patriei și asigurarea independentei și suveranității României. (Aplauze puternice).în spiritul acestor tradiții revoluționare, și în cincinalul trecut, sindicatele au desfășurat o activitate importantă. După cum se știe, în perioada anilor 1981—1985, poporul român a obținut realizări remarcabile în creșterea forțelor de producție. în dezvoltarea generală a patriei și ridicarea nivelului de trai material și spiritual..în cei de-al 7-lea cincinal, producția industrială a crescut cu peste 21 la sută, producția agricolă cu peste 10 la sută, iar venitul național cu mai mult de 24 la sută. Pe această bază s-a asigurat atît dezvoltarea generală a tării, cît și creșterea retribuției reale a oamenilor muncii cu 8 la sută, iar a veniturilor țărănimii cu circa 12 la sută.în mod corespunzător au cunoscut o dezvoltare importantă și celelalte ramuri de activitate. S-au intensificat activitatea de cercetare științifică, de perfecționare a învățămîntului și munca politico- educativă de formare a omului nou. constructor conștient al socialismului — factor fundamental în făurirea cu succes a socialismului în România. (Aplauze puternice, prelungite).După cum am menționat și cu alte prilejuri, în această perioadă am avut de învins multe greutăți — unele din acestea determinate de criza economică mondială, iar altele de apariția unor contradicții în societatea noastră, precum și 

de o serie de lipsuri și minUsuri ce s-au manifestat în diferite sectoare de activitate. Acum putem să declarăm, cu îndreptățită mîn- drie. că am depășit multe din aceste greutăți și am asigurat progresul economico-social general al patriei, țara noastră parcurgînd încă o etapă importantă pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și creării condițiilor de înaintare spre comunism. (Aplauze și urale puternice, îndelungate ; se scandează „Ceaușescu— P.C.R.„Ceaușescu — eroism, România —* comunism !“).Realitatea, viața — judecătorul suprem — demonstrează, cu puterea faptelor de netăgăduit, justețea politicii partidului nostru comunist. care se călăuzește în întreaga sa activitate de principiile socialismului științific, aplicînd cu fermitate legitățile obiective la condițiile și realitățile din țara noastră. (Aplauze puternice).în întreaga activitate, partidul nostru a pornit și pornește de la faptul că socialismul se realizează într-o mare diversitate de forme de la o țară la alta, că numai luînd în considerație realitățile istorice, naționale, tradițiile fiecărui popor și aplicînd ferm principiile socialismului și legitățile obiective se poate asigura înfăptuirea cu succes a socialismului și comunismului.Toate marile realizări sînt, în același timp, rezultatul muncii pline de abnegație a clasei muncitoare, a țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, a întregului popor, care înfăptuiește neabătut politica internă și externă a Partidului Comunist Român— forța politică conducătoare a societății socialiste românești. (Urale și aplauze îndelungate ; se scandează „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“).

în toate aceste realizări un rol important au avut sindicatele, care au desfășurat o intensă activitate de organizare și unire a oamenilor muncii în realizarea programelor de dezvoltare economică și socială, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale, de întărire continuă a patriei noastre, a independenței și suveranității României. (Aplauze puternice, prelungite).Pentru .remarcabilele succese obținute în dezvoltarea' generală a patriei, de la înalta tribună a Congresului. Uniunii Generale a Sindicatelor române, adresez tuturor membrilor sindicatelor, oamenilor muncii, întregului nostru popor cele mai calde felicitări și urarea de noi și noi succese în viitor ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează indelung „Ceaușescu și poporul !“, „Vom munci și vom lupta, (ara o vom inălța !“).
Dragi tovarăși,întregul nostru popor a trecut cu toate forțele la realizarea celui de-al 8-lea cincinal, 1986—1990, a hotărârilor Congresului al XIII-lea al partidului și a obiectivelor noii etape de înfăptuire a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.Obiectivul strategic al acestei etape îl cohstituie trecerea României de la Stadiul de țară în curs de dezvoltare la un stadiu nou, superior — de țară mediu dezvoltată. în acest scop, punem pe primul plan dezvoltarea intensivă a industriei, agriculturii și celorlalte ramuri economico-sociale. Acționăm cu toată hotărirea pentru o nouă calitate a muncii și vieții. Aceasta impune angajarea cu toate forțele in înfăptuirea noii revoluții tehnico-științifice — condiție pri

mordială pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.Va trebui să intensificăm și mal puternic milnca de cercetare științifică și tehnologică, de perfecționare a tuturor domeniilor de activitate, să ridicăm nivelul învă- (ămîntului, al pregătirii și formării forței de muncă și a cadrelor, precum și activitatea culturală și politico-educativă de dezvoltare a conștiinței revoluționare a oamenilor muncii, a întregului nostru popor.în actualul cincinal, producția Industrială urmează să crească anual cu circa 7 la sută, producția agricolă cu 5—6 la sută și. în mod corespunzător, se prevede să se dezvolte și celelalte ramuri. Se poate spune că cincinalul 1986— 1990 reprezintă o etapă hotărâtoare în înfăptuirea Programului partidului, în dezvoltarea forțelor de producție și asigurarea unei puternice baze tehnico-materiale pentru progresul în continuare al patriei noastre.
TOVARĂȘUL NICOLAE CE10SESCU

M IlIMII Cil TOVARĂȘUL JOIICE DEL PRADO,
secretar general al Partidului Comunist Peruan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a întil- 
nit. loi dunâ-amiază. cu tovarășul 
Jorge del Prado, secretar general al 
Partidului Comunist Peruan, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită in tara noastră.

Tovarășul Jorge del Prado a mul
țumit pentru invitația de a vizita 
România și a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial, 
prietenesc, din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Pe
ruan. Oaspetele a dat o înaltă apre
ciere realizărilor obținute de poporul 
român sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general. în edificarea noii societăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit si a adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist Pe
ruan. comuniștilor, oamenilor mun
cii peruani un cald salut si urări 
de succes in activitatea lor. de 
prosperitate poporului peruan.

Este necesar să acordăm o atenție deosebită extinderii relațiilor economice, de cooperare cu țările socialiste din C.A.E.R., cu toate țările socialiste, precum și cu țările în curs de dezvoltare și cu statele capitaliste dezvoltate, pe baza principiilor egalității și avantajului reciproc.Sînt necesare măsuri hotărite în vederea realizării creșterii exportului — ca una din condițiile ho- tăritoare pentru asigurarea înfăptuirii neabătute a programului de dezvoltare economico-socială a tării.Realizarea cu succes a prevederilor celui de-al 8-lea plan cincinal va asigura creșterea venitului național într-un ritm anual de circa 8—10 la sută. Aceasta va, permite să asigurăm mijloacele necesare atît pentru dezvoltarea în continuare a forțelor de producție. 'a societății noastre socialiste. cît și pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului —. telul suprem ăl politicii partidului nostru comunist,

în cadrul întrevederii, desfășurată 
intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a procedat la o informare recipro
că asupra activității si preocupărilor 
actuale ale celor două partide si a 
avut loc un schimb de păreri pri
vind dezvoltarea raporturilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Peruan, evoluția vieții 
politice internaționale.

Au fost relevate relațiile de priete
nie și solidaritate existente între cele 
două partide, fiind subliniată hotă- 
rîrea comună de a se acționa în con
tinuare pentru dezvoltarea acestor 
raporturi, pentru intensificarea 
schimburilor de păreri în probleme 
de interes comun. S-a apreciat că 
dezvolftirea legăturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Peruan contribuie la lărgirea 
raporturilor dintre popoarele român 
și peruan, dintre România și Peru, 
la extinderea conlucrării dintre ele, 
atît pe plan bilateral, cît și pe are
na internațională, în folosul celor 
două țări, al cauzei păcii și colabo
rării între toate națiunile lumii. 

esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edifi-, căm cu succes în patria noastră.' (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, România — stima noastră și mindria !“).Viața, experiența celor 40 de ani de construcție socialistă — dar mai cu seamă a ultimilor 20 de ani — demonstrează cu putere că numai alocînd o parte însemnată pentru fondul de dezvoltare întărim continuu proprietatea socialistă de stat si cooperatistă, asigurăm condițiile tehnico,-materiale necesare pentru dezvoltarea necontenită a patriei și ridicarea, pe această bază, a bunăstării generale a poporului. Orice diminuare a fondului de dezvoltare, creșterea nejustificată a consumului ar afecta grav viitorul patriei noastre. De aceea, partidul nostru este ferm hotăiât să acționeze cu toată consecventa și in viitor, pentru dez- voltarea Puternică a forțelor de(Continuare in pag. a IlI-a)

Schimbul de vederi în probleme 
actuale ale vieții internaționale a pus 
în- eVidență îngrijorarea față de si
tuația gravă existentă în lume. To
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că problema fundamentală a zi
lelor noastre este aceea a menține
rii păcii, a opririi cursului periculos 
al evenimentelor. în aceste împre
jurări este necesar să se facă totul 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru înfăptuirea unui program 
complex de dezarmare generală, în 
centrul căruia să se afle dezarmarea 
nucleară, pentru eliminarea forței și 
amenințării cu fprța din relațiile din
tre state și reglementarea tuturor 
problemelor litigioase numai pe ca
lea tratativelor, pentru o politică de 
pace, securitate și înțelegere pe pla
neta noastră.

Subliniind că România întrețin® 
relații bune cu țările din America 
Latină și’ urmărește cu mult interes 
lupta partidelor comuniste, a celor-(Continuare in pag. a Vl-a)

I



PAGINA 2 SCÎNTEIA - vineri 25 aprilie 1986

CONGRESUL UNIUNII GENERALE A SINDiCATELOR DiN ROMÂNIA

Raportul Consiliului Central asupra activității desfășurate de 
sindicatelor pentru înfăptuirea hotăririlor istorice ale

la congresul precedent și sarcinile ce revin 
celui de-al Xlll-lea Congres al P.C.R.

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor are loc în atmosfera de 
muncă entuziastă a tuturor oameni
lor muncii, a întregului nostru popor, 
care, intr-o deplină unitate de 
voință și acțiune, sub conducerea 
partidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acționează cu fermitate, în spiritul 
hotăririlor istorice adoptate de Con
gresul al XIII-lca ai partidului, pen
tru înfăptuirea sarsinilor planului și 
programului suplimentar de produc
ție pe 1986, a grandioaselor obiec
tive ale noii etape superioare de 
dezvoltare a construcției socialiste a 
țării în perioada 1986—1990 și in 
perspectivă pînă în anul 2000.

Lucrările copgresului nostru se 
desfășoară in pragul aniversării unor 
glorioase momente istorice din viața 
poporului și a tării — împlinirea a 
65 de ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, a 50 de ani de la 
procesul luptătorilor comuniști și 
antifasciști de la Brașov — în care 
s-au vădit clarviziunea politică. înal
tul patriotism și calitățile de revo
luționar înflăcărat ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Afl!ndu-ne in 
preajma sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
rerhemorăm cu mindrie marile de
monstrații antifasciste și antirăzboi
nice desfășurate în această zi a 
muncii și luptei clasei muncitoare în 
urmă cu 47 de ani, ample acțiuni 
politice, ce au avut un larg ecou 
internațional. în organizarea cărora 
un rol hotărîtor l-au avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, care încă din fra
gedă tinerețe și-au dedicat viața 
.luptei pentru libertatea, demnitatea 
și fericirea poporului român, slujirii 
cu credință a idealurilor sale de in
dependență și progres, cauzei socia
lismului și păcii.

Continuator al vechilor tradiții re
voluționare ale mișcării noastre 
muncitorești. Partidul Comunist Ro
mân s-a dovedit conducătorul politic 
încercat al poporului in marile sale 
bătălii pentru lichidarea exploatării 
și asupririi, pentru transformarea 
revoluționară a societății. pentru 
construcția socialistă a patriei — 
operă grandioasă, in ansamblul că
reia se detașează cu deosebită stră
lucire marile împliniri pe toate pla
nurile vieții economice și sociale do- 
bindite in perioada inagurată de 
Congresul al IX-lea al partidului — 
perioadă intrată definitiv în con
știința națiunii noastre drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Este meritul istoric al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român,' 
de a fi conceput și promovat con
secvent o strategie științifică, revo
luționară de înflorire multilaterală a 
patriei, în cadrul căreia a fost si
tuată prioritar industrializarea ca 
temelie sigură a progresului rapid 
economic și social al României.

^Realizările remarcabile din cinci
nalul 1981—1985 confirmă justețea și 
realismul politicii partidului, forța și 
superioritatea orînduirii socialiste, 
elanul și capacitatea creatoare ale 
poporului nostru, liber și stăpin pe 
destinele sale, hotărirea sa de a face 
totul pentru realizarea neabătută a

Mobilizarea oamenilor muncii la înfăptuirea 
hotârîrilor Congresului al Xlll-lea al partidului, 

a sarcinilor celui de-al Vlll-lea cincinal, 1986-1990 — 
obiectiv prioritar al activității sindicatelor

Beneficiind de îndrumarea atentă, 
plină de grijă a conducerii parti
dului, activitatea sindicatelor în do
meniul economic a înregistrat in 
acești ani progrese valorice semni
ficative pe linia implicării lor tot 
mai directe în realizarea sarcinilor 
de plan, concretizată in ancorarea 
tot mai profundă a acțiunilor intre- 
prinse în problematica economică, 
în soluționarea cerințelor producției.

Raportăm congresului că, în pe
rioada analizată, Consiliul Central, 
organele teritoriale și sindicatele, 
înfăptuind prevederile rezoluției 
congresului anterior, au acționat in 
mod mai susținut pentru unirea și 
mobilizarea eforturilor muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor, ale celor
lalți oameni ai muncii in vederea 
realizării planului cincinal 1981—1985, 
a programelor prioritare din indus
trie și agricultură stabilite de con
ducerea partidului, și îndeosebi a 
celor energetice și de dezvoltare a 
bazei de materii prime, pentru pu
nerea în valoare a marilor resurse 
de sporire a producției, de creștere 
a eficienței economice, existente in 
toate unitățile.

Transpunind in viață cerința 
exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, ca toate organele sin
dicale să-și desfășoare activitatea în 
strînsă legătură cu masele de oameni 
ai muncii, iar organismele de condu
cere și coordonare ale acestora să 
deplaseze centrul activității lor la 
sindicatele din întreprinderi și insti
tuții, Consiliul Central, comitetele 
uniunilor pe ramuri și consiliile ju
dețene ale sindicatelor și-au organi
zat munca în acest sens, s-au preo
cupat de cunoașterea directă, nemij
locită a problemelor cu care se con
fruntă colectivele de oameni ai mun
cii, de rezolvarea lor operativă.

In acest cadru, o atenție deosebită 
a fost acordată organizării și desfă
șurării întrecerii socialiste, ca o mo
dalitate proprie a sindicatelor de 
sporire a contribuției lor la indepli- 
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan. Un accent mai mare s-a pus pe 
aplicarea și generalizarea inițiative
lor muncitorești, pe creșterea efi
cienței acestora în procesul de pro
ducție, pe atragerea unui număr tot 
mai mare de oameni ai muncii la 
transpunerea lor în practică.

O altă direcție principală în 
care au fost concentrate numeroa

Creșterea rolului și atribuțiilor sindicatelor 
în sistemul democrației muncitorești-revoluționare, 

în realizarea autoconducerii și autogestiunii
Contribuția de inestimabilă valoa

re a secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
îmbogățirea tezaurului gindirii so- 
cial-politice, a teoriei revoluționare 
a socialismului științific își găsește 

programelor de dezvoltare economică 
și socială a țării, a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Rodnicul bilanț al etapei încheiate 
de curind pune cu pregnanță și stră
lucire în evidență rolul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, in elaborarea și 
înfăptuirea întregii politici a parti
dului și statului nostru, activitatea 
intensă, novatoare, profund științi
fică pentru soluționarea problemelor 
cardinale ale creșterii economice, 
pentru perfecționarea continuă a 
sistemului democrației muncitorești- 
revoluționare, afirmarea puternică a 
umanismului socialist, a principiilor 
eticii și echității socialiste.

Animați de profundă mîndrie pa
triotică, ne facem o datorie de ini
mă și conștiință exprimind senti
mentele de fierbinte dragoste și a- 
dincă recunoștință ale tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, strălucitul patriot 
și revoluționarul înflăcărat, care și-a 
dedicat intreaga viață și activitate 
eroică înfăptuirii mărețelor idealuri 
de libertate, independență și pro
gres social ale poporului român, 
edificării noii orinduiri socialiste, 
triumfului rațiunii, înțelegerii, păcii 
și colaborării intre popoare.

Cu cele mai alese sentimente de 
stimă, respect și prețuire aducem 
un cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al P.C.R., prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele Con
siliului Național al Științei și învă- 
țămintuiui, militantă de frunte a 
partidului nostru, savant de reputa
ție mondială, pentru contribuția sa 
de înaltă competență și răspundere 
comunistă la elaborarea și înfăptui
rea planurilor și programelor de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei, la înflorirea gindirii științifice, 
a invățămintului și culturii româ
nești, la promovarea înțelegerii, co
laborării și păcii în lumea întreagă.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
la Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din aprilie 1981, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, clasa muncitoare a devenit din 
clasă asuprită, lipsită de mijloace 
de producție, clasă conducătoare a 
societății, stăpinâ pe mijloacele de 
producție, producătoare și benefi
ciară, împreună cu întregul popor, 
a tot ce se realizează in România, 
a întregii bogății naționale. In aces
te condiții s-au schimbat fundamen
tal rolul și misiunea sindicatelor. 
Lor le revine înalta răspundere de 
organizare a clasei muncitoare, a tu
turor.. oamenilor muncii,, fără deose
bire de naționalitate, in vederea 
participării la conducerea tuturor 
domeniilor de activitate, in asigura
rea dezvoltării economico-sociale a 
țării, în ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului po
por.

se acțiuni ale sindicatelor o consti
tuie participarea lor cu contribuții 
sporite la înfăptuirea indicațiilor 
date de conducerea partidului, per
sonal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privind organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, modernizarea 
proceselor și tehnologiilor de pro
ducție, folosirea intensivă a mașini
lor și utilajelor, în vederea dublării 
pină în 1990 a productivității muncii. 
Activitatea desfășurată cu consec
vență de sindicate pentru în
făptuirea indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a valorifica 
superior capacitatea - inginerească a 
cadrelor tehnice și de specialitate a 
urmărit ca participarea acestora, la 
creația tehnico-științifică de masă 
din cadrul Festivalului național 
„Cintarea României" să fie orienta
tă spre rezolvarea problemelor ma
jore, tehnice și de organizare din 
sectoarele și domeniile prioritare, în 
cincinalul recent încheiat, la acțiu
nea de creație tehnico-științifică de 
masă au participat peste 3,7 mili
oane de oameni, care au soluționat- 
410 000 teme, cu o eficiență econo
mică de peste 65 miliarde lei ; au 
fost aplicate in producție peste 
27 500 invenții și inovații, cu o efi
ciență postcalculată de circa 33,4 
miliarde lei.

Preocupările pentru recrutarea, 
pregătirea și perfecționarea forței de 
muncă au ocupat un loc de seamă in 
activitatea desfășurată de la congre
sul anterior.

Subliniind aportul sindicatelor la 
Înfăptuirea obiectivelor economice, 
trebuie să arătăm, In mod autocritic, 
că in activitatea Consiliului Central, 
a comitetelor uniunilor, organelor 
teritorjale și a sindicatelor se mani
festă încă numeroase neajunsuri. în 
criticile formulate de secretarul ge
neral al partidului la Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. din noiem
brie 1985, ca și la recenta Plenară a 
Comitetului Central din aprilie 1986, 
potrivit cărora realizările din 1985 și 
pe intregul cincinal puteau fi mult 
mai bune, s-au regăsit și sindicatele, 
care nu au acționat cu toată hotă
rirea pentru mobilizarea mai activă 
a oamenilor muncii la realizarea rit
mică a producției planificate și în 
condiții de calitate și eficiență, pre
cum și în scopul valorificării depline 
a potențialului tehnic și uman de 
care dispun întreprinderile.

o strălucită expresie și în funda
mentarea conceptului că in România 
„socialismul se construiește cu po
porul, pentru popor", concept de 
care este nemijlocit legată puternica 
dezvoltare a democrației muncito

rești, revoluționare din societatea 
noastră. în acest cadru, instituționa- 
lizarea autoconducerii și autogestiu
nii muncitorești, sistem original, 
unic in felul său, marchează .o treap
tă superioară a participării clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii la 
conducerea unităților, a economiei 
naționale, a întregii societăți.

Din inițiativa secretarului general 
al partidului, au fost luate, in aceas
tă perioadă, noi măsuri privind 
creșterea răspunderii individuale și 
colective a organelor, a cadrelor de 
conducere și oamenilor muncii din 
unități, introducerea contractelor- 
angajament privind gospodărirea 
părții din avuția națională încredin
țate spre administrare, pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de 
plan, a fost instituită participarea 
oamenilor muncii cu părți sociale la 
fondul de dezvoltare al unităților, al 
societății, acțiune cu un profund ca
racter novator, specific românesc. 
In prezent, 4,6 milioane de oameni ai 
muncii participă cu părți sociale, 
insumind 8,7 miliarde lei, ceea ce 
constituie o însemnată contribuție 
la eforturile generale ale statului 
pentru dezvoltarea potențialului eco
nomic al țării $i creșterea bunăstă
rii poporului.

Datorăm tovarășului' 
Nicolae Ceaușescu viziunea nouă, re
voluționară privind rolul sindicate
lor în societatea noastră, ca organi
zații ale oamenilor muncii în cali
tatea lor de proprietari, producători 

.și beneficiari ai avuției naționale, 
legiferarea participării sindicatelor 
la activitatea organelor de conduce
re colectivă din întreprinderi și in
stituții, ministere și în guvern, la 
dezbaterea și elaborarea tuturor mă
surilor privind realizarea planuri
lor anuale și cincinale, a programe
lor menite să conducă la dezvoltarea 
economică și socială a țării, la îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale oamenilor muncii.

Acționînd în spiritul orientărilor 
și indicațiilor secretarului general al 
partidului, al răspunderilor ce le au 
în cadrul autoconducerii muncito
rești, sindicatele au pus în centrul 
întregii lor activități organizatorice 
și politico-educative mobilizarea oa
menilor muncii la realizarea planu
rilor de dezvoltare economico-socia
lă a țării, s-au preocupat mai susți
nut de buna organizare a adunări
lor generale ale oamenilor muncii, 
de punerea în dezbaterea acestora a 
problemelor majore legate de bunul 
mers al producției, de înfăptuirea 
propunerilor făcute în aceste foru
muri ale autoconducerii muncito
rești. Numai în anul 1985 au fost 
făcute in adunările generale ale oa
menilor muncii peste 145 000 propu
neri care, aplicate, au condus la îm
bunătățirea proceselor de producție, 
a condițiilor de muncă ș'i viață ale 
personalului, muncitor.

Referindu-se la o serie de nea
junsuri serioase ce revin sindicate
lor in ce privește participarea lor 
la munca organelor autoconducerii 
muncitorești, la activitatea nesatis
făcătoare desfășurată de unii repre
zentanți ai sindicatelor în organele 
de conducere colectivă, raportul pre
cizează :

Sindicatele au datoria, în primul 
rind, să facă să se înțeleagă bine, de 
către fiecare om al .muncii, sensul 
profund, major al autoconducerii și 
autogestiunii, și anume valorificarea 
la un nivel superior a mijloacelor 
mațeriale și financiare încredințate 
din proprietatea întregului popor 
spre administrare, necesitatea creș
terii continue a avuției naționale. 
Trebuie să mobilizăm oamenii mun
cii la realizarea integrală a obliga
țiilor și răspunderilor stabilite prin 
contractele-angajament, la aplicarea 
fermă a principiilor noului meca
nism economico-financiar, a tuturor 
hotăririlor de partid și de stat și a 
legilor care fundamentează cerin
țele majore ale dezvoltării econo
mico-sociale a țării.

Recenta Lege privind retribuirea în 
acord global și în acord direct a per-

Sindicatele - factor important în înfăptuirea politicii 
partidului de ridicare continuă a bunăstării materiale 

și spirituale a oamenilor muncii, a calității vieții
Dezvoltarea și modernizarea pro

ducției materiale, sporirea de la an 
la an a venitului național au asigu
rat, in cincinalul recent încheiat, atît 
resursele necesare dezvoltării în 
continuare a forțelor de producție, 
cit și creșterea veniturilor, îmbună
tățirea condițiilor de locuit, de mun
că și odihnă ale oamenilor muncii, 
înfăptuirea in practică a programu
lui de ridicare continuă a calității 
vieții.

în cincinalul trecut, retribuția me
die nominală a crescut de la 2 238 
lei în anul 1980 la aproape 3 000 lei 
la sfîrșitul anului 1985, pensiile de 
asigurări sociale au fost majorate, in , 
medie cu 6 la sută, în condițiile 
menținerii la nivelul planificat, și 
chiar sub acest nivel, a indicelui 
prețurilor mărfurilor și serviciilor.. 
In concordanță cu veniturile sporite 
ale oamenilor muncii, volumul măr
furilor vîndute populației a crescut 
cu 8,7 la sută. Din fondurile alocate 
de stat s-au construit peste 700 000 
locuințe, iar cheltuielile social-cul- 
turale ale statului au reprezentat, în 
medie, 13 000 lei pe o familie in 
1985, față de 10 400 lei in 1980. Mă
surile adoptate de conducerea parti
dului privind majorarea alocațiilor 
și indemnizațiilor pentru copii, aju
toarelor pentru mamele cu mai mulți 
copii, pentru soțiile militarilor in 
termen, precum și a indemnizațiilor 
de naștere au dus la sporirea, cu 
peste 6,5 miliarde lei anual, a veni
turilor reale ale familiilor cu copii.

în cincinalul trecut au fost aloca
te 15,7 miliarde lei pentru protecția 
muncii, procurarea de echipament 
de protecție și de lucru, alimentație 
specială, respectiv cu 49,8 la sută 
mai mult decît în cincinalul 1976— 
1980.

Pe baza indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se desfășoară în 
prezent cea mai largă acțiune de 
modernizare a tuturor sectoarelor

Text prescurtat
sonalulul muncitor constituie o pîr- 
ghie importantă de înfăptuire a au
toconducerii și autogestiunii munci
torești. E necesar să acționăm cu 
toată răspunderea pentru cunoaște
rea temeinică și aplicarea întocmai 
a prevederilor acestei legi, care asi
gură Întărirea legăturii dintre retri
buție și rezultatele muncii, potrivit 
principiului nelimitării veniturilor 
atit in cazul depășirii, cit și al ne- 
realizării .producției planificate. Tre
buie să milităm neabătut pentru în
țelegerea deplină a faptului că in-so
cialism nimeni nu poate trăi fără să 
muncească, că fiecare este dator să 
depună o activitate utilă, statul asi- 
gurind fiecăruia un loc de muncă 
in raport cu pregătirea și capacita
tea sa, realizarea de venituri în ra
port cu activitatea depusă.

In continuare, raportul prezintă 
principalii indicatori ai planului de 
dezvoltare economico-socială a țării 
noastre in perioada 1986—1990 și in 
perspectivă pînă in 2000 și jalonea
ză sarcinile ce revin organelor și or
ganizațiilor sindicale pentru înfăp
tuirea lui la înalte cote calitative. 
Sindicatele, se arată in raport, sint 
chemate să-și intensifice preocupă
rile pentru mobilizarea întregii ca
pacități de gindire și acțiune a oa
menilor muncii, a specialiștilor, in 
vederea organizării pe baze științi
fice a producției și a muncii, apli
cării măsurilor stabilite de condu
cerea partidului pentru dublarea 
productivității muncii în fiecare 
unitate economică pînă In anul 1990. 
Sindicatele sînt datoare să participe 
mai activ la fundamentarea și rea
lizarea măsurilor de organizare și 
modernizare a întreprinderilor, ac
țiune care trebuie încheiată in prima 
jumătate a acestui an, urmind ca 
pină la Conferința Națională a 
partidului din 1987 să se realizeze 
integral programul de reorganizare 
și dotare modernă a tuturor unități
lor economice. Trebuie să stimulăm 
mai puternic participarea specialiști
lor, a altor oameni ai muncii la repro- 
iectarea și modernizarea produselor, 
asimilarea de noi produse cu carac
teristici superioare, astfel încît pon
derea produselor la nivelul mondial 
să ajungă la 95 Ia sută in 1990, iar 
2—5 la sută să depășească acest 
nivel.

Pentru înfăptuirea orientărilor și 
indicațiilor stabilite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
științei și Invățămintului, a Progra
mului de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a 
progresului tehnic pe perioada 1986— 
1990, elaborat sub conducerea, dire.ctȘ 
a tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, sindicatele au 
datoria să acționeze pentru mobili
zarea cadrelor tehnice și de specia-1 
litate din întreprinderi, institute de 
cercetare științifică, inginerie tehno
logică și proiectare și din învăță- 
mintul superior, a comisiilor ingi
nerilor și tehnicienilor, a cercurilor 
inovatorilor și inventatorilor, pentru 
a-și aduce o contribuție mai mare 
la realizarea prevederilor acestuia, 
Ia scurtarea duratei ciclului cerce- 
tare-proiectare-producție.

în lumina sarcinilor reieșite din cu
vântarea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescp, 
la plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor din februarie a.c., în
făptuirea noii revoluții agrare im
pune din partea organelor și orga
nizațiilor sindicale din întreprinde
rile agricole de stat, stațiunile de 
mecanizare a agriculturii și din ce
lelalte unități din această ramură 
mobilizarea tuturor lucrătorilor pen
tru obținerea, încă din acest an, a 
unor producții agricole, vegetale și 
animale, sporite, pentru înfăptuirea 
integrală a programelor naționale 
stabilite de partid în acest domeniu.

calde din industrie, ceea ce va con
tribui la îmbunătățirea esențială a 
condițiilor de muncă și ușurarea 
efortului fizic al unei importante 
categorii de oameni ai muncii.

Preocupări sporite au manifestat 
sindicatele pentru îmbunătățirea stă
rii de sănătate a personalului mun
citor. împreună cu organele de stat 
specializate și cu cadrele medicale, 
s-au analizat sistematic și s-au sta
bilit măsuri pentru reducerea mor
bidității cu incapacitate temporară 
de muncă și prevenirea îmbolnăvi
rilor. Organele și organizațiile sin
dicale au. acționat pentru înființarea 
de noi cantine și microcantine, dez
voltarea și buna funcționare a celor 
existente. îmbunătățirea calității me
niurilor și diversificarea acestora, 
înființarea de noi gospodării-anexă. 
în prezent servesc zilnic o masă 
caldă la cantine peste 2,4 milioane 
de oameni ai muncii, dintre care 
anumite categorii, ca mineri, geologi, 
hidroenergeticieni, docheri ș.a., be
neficiază gratuit de o masă caldă.

Expresie a grijii partidului și sta
tului nostru pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale tineretului 
muncitor, s-au investit importante 
fonduri pentru construirea de cămi
ne muncitorești, cu un grad de con
fort sporit, in care locuiesc aproape 
o jumătate de milion de tineri nefa- 
miliști. O mai mare atenție au acor
dat sindicatele bunei funcționări a 
creșelor și grădinițelor de copii, a 
căror capacitate a ajuns, la finele 
anului 1985, la 87 744 locuri în creșe 
și aproape 1 milion locuri în gră
dinițe.

în ultimii 5 ani, sindicatele au 
organizat 'trimiterea la tratament și 
odihnă a peste 1,8 milioane oameni 
ai muncii. Fonduri însemnate au 
fost alocate de către Consiliul Cen
tral pentru dezvoltarea și moderni
zarea bazei proprii de tratament 
balnear și odihnă, care cuprinde în 
prezent 14 unități cu aproape 12 000 
locuri, dintre care 4 000 locuri s-au 

dat în folosință in cincinalul 1981 — 
1985.

Analizînd critic și autocritic acti
vitatea desfășurată de sindicate in 
domeniul social, trebuie să arătăm,

Necesitatea ridicării calității și eficienței activității 
politico-educative și cultural-artistice de masă 

desfășurate de sindicate pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste a oamenilor muncii, 

educarea lor patriotică și revoluționară în vederea 
participării mai active la înflorirea multilaterală a patriei

în spiritul Programului ideologic 
al Partidului Comunist Român, al 
sarcinilor reieșite din magistra
lele cuvîntări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, la Congresul sindica
telor din 1981. la Plenara Comitetu
lui Central al P.C.R. din 1—2 iunie 
1982. la Consfătuirea de la Mangalia 
din 2—3 august 1983. al hotăririlor 
adoptate de Congresul al XIII-lea al 
partidului, sindicatele au desfășurat, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, o susținută muncă 
politicoțeducativă pentru formarea 
omului nou. constructor conștient si 
devotat al socialismului si comunis
mului în patria noastră. în centrul 
muncii politico-educative de masă, 
sindicatele au situat cunoașterea 
aprofundată si înfăptuirea neabătută 
a politicii interne si externe a parti
dului si statului nostru, a ideilor, te
zelor si orientărilor cuprinse în 
operele secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
mobilizarea plenară a energiilor 
creatoare ale oamenilor muncii Ia 
realizarea obiectivelor cincinalului 
1981—1985. a angajamentelor asuma
te în întrecerea socialistă.

Consiliul Central, uniunile pe ra
mură. organele teritoriale si sindi
catele au organizat sistematic acti
vități consacrate educării patriotice 
și revoluționare a oameriilor muncii, 
cunoașterii luptei poporului român 
pentru» libertate si independentă na
țională, a mărețelor realizări obți
nute în edificarea socialismului in 
patria noastră. îndeosebi în perioa
da de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Au fost organizate ample ac
țiuni politico-educative pe plan cen
tral. in .întreprinderi, instituții, case 
de cultură si cluburi muncitorești 
dedicate aniversării unor mari eve
nimente din viata poporului si parti
dului nostru, manifestări care au 
contribuit la cultivarea devotamen
tului fată de patrie și partid, la în

Cu privire la activitatea de educație fizică, turism și sport
Acționind in spiritul orientărilor 

și sarcinilor < cuprinse in documen
tele de partid și de stat, în Mesajul 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre
sat Conferinței pe țară a mișcă
rii sportive, Consiliul Central al 
U.G.S.R., in colaborare cu Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport și Comitetul Central al U.T.C., 
au orientat intreaga activitate de 
educație fizică, turism, sport de 
masă și de performanță din între
prinderi și instituții, desfășurată sub 
egida competiției naționale „Dacia- 
da“, spre creșterea capacității de 
muncă, păstrarea stării de sănătate 
a , oamenilor muncii, petrecerea 
timpului liber în mod util și recon
fortant, afirmarea mai puternică a 
sportului muncitoresc în competițiile

Creșterea capacității organizatorice, 
îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă 

ale organelor și organizațiilor sindicale
Sub îndrumarea și cu sprijinul 

permanent al organelor și organiza
țiilor de partid, în perioada de la 
ultimul congres, sindicatele și-au în
tărit capacitatea de cuprindere, de 
organizare și mobilizare a oameni
lor muncii la înfăptuirea politicii 
partidului, a obiectivelor celui de-al 
7-lea cincinal. La 31 decembrie 1985, 
efectivul membrilor de sindicat era 
cu 5 la sută mai mare față de 1981, 
personalul încadrat în muncă fiind 
cuprins aproape în totalitate in sin
dicate. O pondere importantă în rin- 
durile membrilor de sindicat o au 
cele 2,7 milioane femei, expresie 
elocventă a participării tot mai largi 
a acestora la întreaga viață econo
mico-socială a tării.

Adunările și conferințele de dare 
de seamă și alegeri sindicale, ce au 
avut lpc în perioada premergătoare 
congresului, s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de înaltă răspundere și 
exigență muncitorească, revoluționa
ră, de analiză temeinică a activității 
organelor sindicale de la toate nive
lurile structurii organizatorice.

Toți participanții și-au exprimat 
și cu acest prilej puternicul atașa
ment față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
față de activitatea neobosită desfă
șurată cu strălucire de secretarul 
general al partidului, tovarășul 

/Nicolae Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, consacrată ridicării 
tării noastre pe noi trepte de civili
zație și progres, creșterii prestigiu
lui patriei noastre în lume, afirmă
rii ei ca o citadelă a păcii și a în
țelegerii între popoare, reafirmîn- 
du-și încă o dată profunda dragoste

Sindicatele - militante consecvente pentru înfăptuirea 
politicii internaționale a partidului și statului nostru, 

pentru dezvoltarea și întărirea solidarității 
clasei muncitoare din întreaga lume, a unității de acțiune 

a mișcării sindicale mondiale
Congresul Uniunii Generale a Sin

dicatelor din România reafirmă cu 
toată hotărirea adeziunea deplină a 
milioanelor de membri de sindicat 
față de politica activă de pace și co
laborare internațională, promovată 
cu consecvență de țara noastră, și 
aduce un omagiu fierbinte secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru inițiati
vele, demersurile și eforturile sale 
neobosite puse în slujba păcii, înțe

se subliniază In raport, că aceasta 
nu s-a ridicat peste tot la nivelul 
sarcinilor trasate de conducerea 
partidului și al eforturilor financia
re făcute'de stat.

tărirea unității întregului popor in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în cele 74 000 cercuri ale învăță- 
mintului politico-ideologic organizat 
de sindicate împreună cu Organiza
ția Democrației și Unității Socia
liste au fost cuprinși in anul de in- 
vățămint 1985—1986 peste 2,7 milioa
ne cursanți. O susținută activitate 
pentru dezvoltarea gindirii economice 
și a orizontului de cunoaștere s-a 
desfășurat prin ceie aproape 8 000 
lectorate tehnico-economice si 
cursuri ale universităților cultural- 

. științifice, organizate în întreprin
deri si instituții.

S-a acționat cu mai multă fermi
tate ca instituțiile culturale din sis
temul sindicatelor să devină adevă
rate focare ale educației patriotice, 
revoluționare a oamenilor muncii, 
centre ale creației cultural-artis
tice, ale manifestării spiritului 
creator al poporului român. în edi
țiile a IV-a și a V-a ale Festivalului 
național „Cintarea României", în 
mișcarea sindicală au activat aproxi
mativ 38 000 formații artistice de 
amatori si cercuri de creație, fată de 
17 600, cite erau la inceputul anului 
1981. Prin cei peste 522 000 de mem
bri ai acestora, mișcarea artistică da 
amatori a căpătat un adevărat ca
racter de masă, calitatea interpretă
rii si creației fiind atestată de cele 
5 887 premii și titluri de laureat.

înfăptuirea istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea, ce
rințele subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu impun perfecțio
narea și intensificarea întregii acti
vități politico-educative desfășurate 
de sindicate pentru unirea și mobili
zarea eforturilor oamenilor muncii 
la realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan și angajamentelor, asumate 
în întrecerea socialistă, a programe
lor prioritare, stabilite de conducerea 
partidului privind creșterea intensivă 
a ecohomiei, a eficienței economice.

interne și In confruntările interna
ționale. în prezent, sportul de masă 
și de performanță din întreprinderi 
și instituții dispune de peste 5 000 
baze sportive simple și complexe, 
precum și de un mare număr de 
puncte turistice și zone de recreare.

Arătînd că activitatea de educație 
fizică, turism și sport nu se ridică 
încă la nivelul exigențelor actuale, 
raportul subliniază că trebuie să se 
manifeste mai multă răspundere 
față de munca asociațiilor și clubu
rilor sportive, mai multă preocupa
re pentru organizarea timpului liber 
al tineretului și celorlalți oameni ai 
muncii, pentru creșterea contribuției 
sportului românesc la formarea lo
turilor naționale participante la 
competiții internaționale.

și stimă, respectul lor cel mai ales 
pentru ctitorul României moderne.

Consiliul Central a acționat mai 
hotărit pentru îndeplinirea de către 
sindicatele din întreprinderi și in
stituții a rolului și atribuțiilor lor, 
pentru afirmarea tot mai .puternică 
a grupelor sindicale in viața și acti
vitatea colectivelor.

O atenție sporită a fost acordată 
muncii de selecționare, pregățire și 
promovare a cadrelor sindicale. Be
neficiind de sprijinul permanent al 
partidului, în organele sindicale de 
■la toate nivelurile cu prilejul recen
telor alegeri au fost promovate cadre 
cu temeinică pregătire politică, ideo
logică și profesională, cu autoritate 
și prestigiu în rindul maselor. O 
preocupare deosebită a fost acordată 
selecționării și promovării unui 
număr sporit de femei în organele 
de conducere ale sindicatelor. în 
prezent, femeile reprezintă peste 40 
la sută din totalul cadrelor alese.

Analizînd cu toată răspunderea, in 
spiritul exigențelor subliniate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, activi
tatea organizatorică desfășurată de 
sindicate, stilul și metodele de 
muncă, trăgînd toate concluziile și 
învățămintele necesare, comitetele 
sindicatelor, consiliile județene și 
comitetele uniunilor, precum și Con
siliul Central ce va fi ales de congres 
vor trebui să pună In centrul preo
cupărilor lor perfecționarea și 
subordonarea întregii activități a or
ganelor și organizațiilor sindicale 
realizării exemplare a sarcinilor de 
plan ale întreprinderilor, ale ramu
rilor, celor în profil teritorial și pe 
ansamblul economiei naționale.

legerii, . colaborării și prieteniei Intre 
toate țările și popoarele lumii.

Sindicatele, oamenii muncii nu
tresc sentimente de vibrantă mîn
drie patriotică și profundă satisfac
ție pentru înalta prețuire și deose
bita considerație de care se bucură 
in întreaga lume, hotărirea și con
secvența cu care militează eminentul 
conducător al partidului și statului 
nostru, strălucită personalitate a lu
mii contemporane, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor vitale de pace, li
bertate și progres ale tuturo’r popoa

relor, pentru soliile de pace și co
laborare ale poporului român pe 
care le întreprinde, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe toate 
meridianele lumii.

Așa cum sublinia ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, problema funda
mentală a epocii contemporane este 
oprirea cursei înarmărilor, in primul 
rind a celor nucleare, apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al națiu
nilor ‘la existență, la viață, la liber
tate și pace.

De la tribuna Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, adresăm oamenilor muncii, or
ganizațiilor sindicale din Europa și 
din intreaga lume chemarea de a-și 
uni eforturile, de a acționa împre
ună, peste orice deosebiri de con
cepții politice, filozofice sau reli
gioase, pină nu este prea tirziu, in 
lupta comună pentru dezarmare ge
nerală, in primul rind nucleară, 
pentru reducerea substanțială a chel
tuielilor militare, cale nemijlocit le
gată de asigurarea dezvoltării eco
nomico-sociale a tuturor țărilor, de 
întărire a independenței și bunăstă
rii fiecărei națiuni, pentru oprirea 
cursului periculos al evenimentelor 
spre o catastrofă nucleară.

Acționînd în spiritul politicii parti
dului și statului nostru, al orientări
lor și inițiativelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România își 
va intensifica activitatea, va milita 
cu și mai multă fermitate în cadrul 
Federației Sindicale Mondiale, al 
uniunilor internaționale ale sindica
telor, al mișcării sindicale interna
ționale pentru o participare tot mai 
activă a acestora, alături de toate 
forțele progresiste, la lupta pentru 
dezarmare, in primul rind pentru 
dezarmare nucleară, și împotriva mi
litarizării Cosmosului, pentru pace, 
securitate și colaborare intre toate 
națiunile lumii.

în spiritul politicii externe a parti
dului și statului nostru, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din România 
va milita în continuare, cu răspun
dere și consecvență, pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă a 
colaborării și bunei vecinătăți, fără 
arme nucleare și chimice, fără baze 
militare străine.

Sindicatele din România acționea
ză ferm pentru eliminarea cu desă- 
vîrșire a forței și a amenințării cu 
lolosirea forței în relațiile interna
ționale, pentru soluționarea tuturor 
conflictelor și. problemelor interna
ționale numai și numai pe calea po
litică, a tratativelor. Oamenii muncii 
din țara noastră, împreună cu între
gul popor român, își exprimă pro
funda îngrijorare față de bombar
damentele aviației S.U.A. asupra 
Libiei, stat independent și suveran, 
act agresiv condamnabil ce creează 
o situație deosebit de gravă în zona 
Mediteranei și în întreaga lume. Ne 
pronunțăm pentru instaurarea unei 
păci globale, drepte și durabile în 
Orientul Mijlociu, prin asigurarea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian, inclusiv la for
marea unui stat palestinian indepen
dent, retragerea trupelor israeliene 
din toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, garantarea 
existenței și independenței tuturor 
statelor din această zonă.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România promovează cu consec
vență concepția țării noastre, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, pri
vind lichidarea subdezvoltării si a 
decalajelor dintre țările în curs de 
dezvoltare și țările industrializate, 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice mondiale.

în prezent, sindicatele din Româ
nia întrețin legături de prietenie și 
colaborare cu peste 500 de organiza
ții sindicale naționale și de ramură 
din 125 de țări ale lumii.

Am situat și vom situa și In viitor 
In centrul activității noastre inter
naționale dezvoltarea și aprofun
darea relațiilor de strînsă colabora
re și solidaritate cu organizațiile 
sindicale din toate țările socialiste, 
îndeosebi din țările vecine, in spiri
tul stimei și respectului reciproc.

Sindicatele noastre și-au manifes
tat și își vor manifesta în conti
nuare solidaritatea morală, materia
lă, cu oamenii muncii și mișcările 
sindicale din Africa, Asia și America 
Latină, în lupta lor pentru consoli
darea independenței și suveranității 
naționale, pentru lichidarea defini
tivă a colonialismului și neocolonia- 
lismului.

O evoluție ascendentă au cunoscut, 
de asemenea, in această perioadă 
legăturile Uniunii Generale a Sindi
catelor din România cu sindicatele 
din țările capitaliste dezvoltate.

Acționînd în spiritul politicii de 
largă colaborare a partidului și sta
tului nostru, Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România a militat 
și va milita pentru respectarea stric
tă in relațiile internaționale a prin
cipiilor deplinei egalități in drepturi, 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotări singur destinele, calea dez
voltării, fără nici un amestec din 
afară.

Puternic însuflețit de vibrantele 
îndemnuri și orientări ale secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor va acționa în 
anul 1986, „Anul Internațional al 
Păcii", precum și In viitor, în de
plin consens cu Declarația-Apel a 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste și cu Declarația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste 
România, pentru dezvoltarea unor 
relații noi, de prietenie, cooperare 
și stimă reciprocă în cadrul Mișcării 
Sindicale Mondiale, pentru întărirea 
unității de acțiune a clasei munci
toare de pretutindeni în lupta pen
tru apărarea intereselor sale vitale 
de progres social, pentru dezarmare 
și instaurarea unei păci trainice in 
lumea întreagă.

Sindicatele se angajează solemn 
In fața partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să acționeze cu înaltă răspundere 
revoluționară, cu abnegație și devo
tament patriotic pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective ale celui de-al 
VIII-lea cincinal, a istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XIII-lea al 
Partidului Comunist Român, care 
prefigurează și asigură înaintarea 
fermă a patriei noastre pe culmile 
înalte ale civilizației socialiste și 
comuniste.
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(Urmare din pag. I)producție, a bazei tehnico-mate- riale, a științei, culturii, învătă- mîntului, pentru consolidarea și dezvoltarea proprietății socialiste de stat și cooperatiste — baza înfăptuirii ,cu succes a Programului partidului, a trecerii la realizarea visului de aur al omenirii, a comunismului în România ! (Aplauze și urale puternice; se scandează „Ccaușescu — P.C.K. !“, „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“).
Dragi tovarăși,In înfăptuirea obiectivelor actualului cincinal, acordăm în continuare o atenție deosebită dezvoltării surselor energetice și de materii prime proprii. O dată cu dezvoltarea puternică a producției de energie' electrică și a altor materiale. va trebui să intensificăm eforturile pentru reducerea consumurilor de materii prime și materiale. pentru refolosirea surselor de energie și materiale.Trebuie să acționăm cu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea continuă a calității și ridicarea nivelului tehnic al produselor românești, care să poată fi competitive cu cele mai bune produse similhre realizate pe plan mondial.Este necesar, totodată, să se acționeze cu fermitate pentru înfăptuirea programelor de organizare științifică a producției și a muncii. de creștere mai puternică a productivității muncii, pe baza mecanizării, automatizării și robotizării proceselor de producție.O mare însemnătate are, în această privință, aplicarea fermă a acordului global in toate sectoarele de activitate — expresie a principiilor socialiste de retribuție. Pe această bază se asigură ca fiecare om al muncii să acționeze cu întreaga sa capacitate creatoare/ pentru dezvoltarea tării și să fie retribuit în raport cu munca depusă. Pornim de la faptul că veniturile tuturor oamenilor muncii sînt nelimitate și cresc în raport cu producția realizată, cu contribuția la înfăptuirea planului de dezvoltare, dar, în același timp, și de la renunțarea la garantarea veniturilor fără muncă.Așa cum am mai menționat și cu alte prilejuri, statul nostru socialist asigură pentru toți cetățenii condiții de muncă — și va face totul, și în viitor, ca întregul nostru popor să poată avea condiții de muncă în pace și liniște, pentru a-și asigura progresul, bunăstarea și fericirea! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu, România — stima noastră și mîndriaAplicăm și vom aplica și în viitor, ferm, principiul socialist de retribuție „de la fiecare după capacitatea sa, fiecăruia după munca depusă", precum și principiul „nici muncă fără pîine, nici pline fără muncă". în societatea noastră socialistă nu este și nu va mai fi niciodată loc pentru cei care vor să trăiască fără muncă sau prin exploatarea muncii altora! (Aplauze puternice, prelungite).Am realizat o societate a dreptății și echității sociale.Trebuie să înțelegem bine că nu se va putea realiza o nivelare și egalizare absolută a veniturilor. In același timp, am acționat — și acționăm, bineînțeles — pentru a păstra un raport echitabil între veniturile mari și veniturile mici; dar, pe baza principiilor acprdului global, veniturile dobîndite din muncă sînt nelimitate.In înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială este necesar să întărim puternic auto- conducerea și autogestiunea, să aplicăm cu fermitate noul mecanism economic în toate domeniile de activitate, să asigurăm creșterea continuă a rentabilității și eficienței economice în toate sectoarele economico-sociale.Acționăm cu toată hotărîrea în direcția perfecționării conducerii și planificării, pornind de la necesitatea că întreaga activitate de dezvoltare a patriei trebuie să se desfășoare pe baza planului unic de dezvoltare economico-socială.Am creat un sistem nou, democratic, de conducere a activității economico-sociale, care asigură 

participarea efectivă a oamenilor muncii la conducerea unităților din toate sectoarele, la elaborarea politicii generale, interne și externe, a statului nostru.Consiliile, oamenilor muncii, adunările generale ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor a tot ceea ce se realizează în țara noastră constituie cadrul larg, democratic, de afirmare a forței și capacității creatoare a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor categoriilor sociale.Un rol important în sistemul democrației muncitorești îl au Congresul oamenilor muncii. Congresul țărănimii, Congresul științei și învățămîntului, precum și celelalte congrese și consilii naționale ce se aleg pentru conducerea tuturor domeniilor de activitate.Putem spune că avem un cadru larg democratic — unic în felul său — superior oricăror forme ale democrației burgheze. Este necesar să perfecționăm și să asigurăm creșterea și mai puternică a rolului acestor forme democratice în conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Deoarece în Cinele țări se . vorbește mult despre democrație .fără a se asigura însă posibilitatea participării clasei muncitoare și a maselor populare la conducere, propunem celor care ne spun că formele lor de democrație sînt mai bune, să le discutăm ; dacă vor crea și asigura și ei accesul larg al clasei muncitoare la conducerea întreprinderilor, a statului — atunci vom fi de acord că au mers, într-adevăr, la o largă democrație. Democrația noastră este democrația poporului, a acelora care sînt stăpîni pe mijloacele de producție, pe destinele lor ; este democrația poporului care își făurește în mod conștient viitorul liber, independent — cojnunismul ! (Aplauze și urale ' puternice; se Scandează îndelung „Ceaușescu și poporul!", „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu, România !“).Trebuie să avem permanent în vedere că dezvoltarea și perfecționarea democrației muncitorești- , revoluționare constituie o necesitate obiectivă — factorul determinant pentru făurirea cu succes a Socialismului și comunismului. Noi pornim permanent de la faptul că socialismul îl construim cu poporul și pentru popor, șl vom face totul pentru ca poporul — adevăratul făuritor al istoriei, a tot ceea ce se creează în societatea noastră — să-și poată edifica, în liniște și pace, în mod liber și conștient, viitorul'său de aur, viitorul comunist. (Aplauze puternice, îndelungate).în cadrul sistemului democrației muncitorești-revoluționare, sindicatelor le revine un rol deosebit de important în unirea eforturilor maselor populare în vederea înfăptuirii neabătute a planului și programelor de dezvoltare econo-* mico-socială. Ele sînt cele mai largi organizații ale proprietarilor, producătorilor și beneficiarilor — și trebuie să acționeze pentru a asigura participarea organizată a acestora la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii societăți.Punînd în centrul activității lor realizarea planului de producție, a tuturor obiectivelor de dezvoltare a patriei, sindicatele trebilie să acorde, în același timp, o atenție deosebită problemelor sociale, condițiilor de muncă, de viată, înfăptuirii neabătute a prevederilor legilor și măsurilor de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii.O atenție deosebită este necesar să fie acordată ridicării continue a nivelului de pregătire profesională și tehnică. Trebuie să pornim de la faptul că numai șl numai pe baza însușirii continue a celor mai noi cunoștințe tehnico- profesionale se va putea asigura ridicarea calității și a nivelului tehnic al producției; înfăptuirea neabătută a cerințelor noii revoluții tehnico-științifice !.In același timp, sindicatele — împreună cu organele și organismele de stat și sociale — trebuie să desfășoare o largă activitate po- litico-educativă de ridicare a conștiinței socialiste a maselor, de formare a omului nou, constructor conștient al socialismului și comunismului.

în întreaga activitate politico- educativă trebuie să pornim permanent de la concepția revoluționară, materialist-dialectică și istorică, despre lume și viață. Pe această bază trebuie să acționăm permanent pentru lărgirea orizontului de cunoaștere al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor.în acest scop — și vreau să subliniez încă o dată — sindicatele trebuie să conlucreze strîns cu uniunile de creație, cu presa, radioteleviziunea, cu toate organismele care au misiunea de a asigura ridicarea conștiinței revoluționare a poporului, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii umane. Este necesar, totodată, să se intensifice munca de combatere cu hotărîre a obscurantismului, a diferitelor. manifestări și obiceiuri înapoiate, a mentalităților șî concepțiilor străine 

care mal pătrund pe diferite căi. Să combatem cu hotărîre naționalismul, șovinismul, sub orice formă ! Să desfășurăm o largă activitate de educare a maselor în spiritul solidarității și unității depline, în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu, România — stima noastră și mîndria !“).în același timp, sindicatele trebuie să desfășoare o largă activitate de dezvoltare a relațiilor și de educare în spiritul solidarității cu clasa muncitoare, cu forțele progresiste, antiimperialiste.de pretutindeni, cu toate popoarele care se pronunță pentru independență șl libertate, pentru pace și colaborare egală între toate națiunile lumii.După cum vedeți, dragi tovarăși, nu am formulat — pot spune — nici o critică la adresa activității sindicatelor. M-am gîndit dacă să fac sau nu acest lucru. N-aș vrea să interpretați că nu sînt multe de îndreptat în activitatea sindicatelor. Dar am pornit de la convingerea că, în timpul congresului, delegații, participan- tii Ia congres vor analiza ei, critic și autocritic, activitatea pe care au desfășurat-o. Ca atare, am anticipat, acordînd un credit desfășurării lucrărilor congresului în spirit critic și autocritic — deoarece numai așa vom putea stabili căile pentru îmbunătățirea activității viitoare și creșterea rolului sindicatelor în întreaga activitate de dezvoltare a patriei noastre. (Aplauze puternice, 

prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu, România — stima noastră și mîndria 1").Sîntem la începutul unui nou cincinal. Dispunem de tot ce este necesar, avem un program minunat, de largă perspectivă. Acum, hotăritor este să asigurăm întărirea ordinii, disciplinei, buna organizare a activității în toate sectoarele 1 în acest sens, este necesar ca sindicatele și congresul sindicatelor să determine o îmbunătățire a întregii activități de unire a întregului popor în înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare a patriei, de ridicare a ei pe noi culmi de progres și civilizație.Să facem totul pentru întărirea continuă a forței materiale și spirituale a României, pentru ridicarea bunăstării generale a poporului, pentru întărirea independentei și suveranității patriei noas

tre socialiste! (Aplauze ți urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu și poporul !“, „Vom munci și vom lupta, țara o vom înălța !“).
Dragi tovarăși,înfăptuirea obiectivelor privind dezvoltarea economico-socială a tării și ridicarea bunăstării generale a poporului se poate realiza cu succes numai în condiții .de pace. Pornind de la această realitate, Republica Socialistă România promovează cu toată consecvența o politică internațională de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Am acționat și acționăm pentru așezarea relațiilor dintre state pe principiile deplinei egalități în * drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, pentru renunțarea la forță și la amenințarea cu forța in raporturile internaționale.Situația internațională continuă să fie deosebit de gravă, iar in ultimul timp au avut loc acțiuni care au dus la accentuarea încordării și creșterea pericolului de război. Continuă cursa înarmărilor. acumularea de noi arme nucleare și alte tipuri de arme de distrugere în masă.Avînd în vedere această situație, România consideră că problema fundamentală a epocii noastre este aceea a opririi cursei înarmărilor. a trecerii la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară.Sprijinim in întregime programul propus de Uniunea Sovietică 

privind distrugerea, în etape, a armelor nucleare. Considerăm că este necesar să se facă tot.ul pentru realizarea în cel mai scurt timp a unui acord privind oprirea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa și, apoi, eliminarea celor existente.De o importantă excepțională este oprirea experiențelor nucleare. ca o expresie reală a dorinței de a se trece la lichidarea treptată a întregului arsenal de arme nucleare.Dorim ca, și de la tribuna Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor, să ne adresăm Statelor Unite ale Americii cu apelul de a înceta experiențele nucleare, de a se alătura moratoriului propus de Uniunea Sovietică ! Trebuie să se aibă în vedere că, prin continuarea experiențelor și producerea de noi arme nucleare, se deschide calea ca și alte state să-și 

ia libertatea de a trece la experimentarea și producerea de arme nucleare.România consideră că este necesar să se treacă și la elaborarea unui program general de dezarmare. în centrul căruia să se afle dezarmarea nucleară, dar care să cuprindă toate armele Clasice, reducerea armamentelor, a trupelor, a cheltuielilor militare. Numai pe această bază se vor crea condiții mai bune pentru întărirea încrederii și realizarea de progrese în dezarmarea nucleară, în reducerea pericolului de război, în asigurarea păcii. (Aplauze și urale puternice : se scandează „Ceaușescu — pace !“, „Dezarmare — pace !“, „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).Doresc să exprim, șl de la tribuna Congresului sindicatelor române. profunda noastră îngrijorare și condamnare a acțiunilor a- gresive ale Statelor Unite ale Americii împotriva Libiei. Bombardarea de către aviația americană a orașelor Tripoli și Benghazi. a altor localități din Libia constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional, a suveranității și independentei unui stat liber, nealiniat. Cerem Statelor Unite ale Americii să pună capăt cu desăvîrșire unor asemenea acțiuni 1încercarea Statelor Unite ale Americii de a justifica bombardarea Libiei ca o acțiune de combatere a terorismului nu poate fi acceptată în nici un fel. Acțiunile de terorism nu se pot combate prin terorismul de stat, prin bombardarea orașelor și localităților unei țări independente, prin ac- 

tiuni agresive cărora Ie cad jertfe bărbați, femei, copii nevinovati ! ■ Partidul Comunist Român s-a pronunțat întotdeauna împotriva terorismului, care nu reprezintă — și nu poate reprezenta — o formă a luptei politice sau de eliberare națională. România se pronunță cu fermitate împotriva acțiunilor teroriste, dar, cu atît mai mult, se pronunță împotriva oricăror acțiuni militare, a terorismului de stat împotriva oamenilor nevino- vați, a unor state și popoare independente.Având în vedere gravitatea situației internaționale, România adresează tuturor popoarelor apelul de a intensifica acțiunile pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru dezarmare generală, și în primul rind nucleară, peptru relații de colaborare între toate statele, fără deosebire de orânduire socială.'Tocmai în aceste împreju- 

rărf grele este necesar să facem totul pentru a schimba cursul periculos al evenimentelor, pentru a determina renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor — la existență, la viață, la libertate și independență, la pace ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace !“, Ceaușescu, România — pacea și prietenia!", „Dezarmare— pace !“).Ne pronunțăm ferm pentru încetarea conflictelor militare din diferite zone ale lumii și pentru solutionarea problemelor numai și numai prin tratative.Considerăm că trebuie să se facă totul pentru depășirea actualei situații economice grele, pentru reajizarea unei noi ordini economice mondiale. In acest scop, ne pronunțăm pentru organizarea unei conferințe internaționale în cadrul Organizației Națiunilor Unite, cu participarea țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor dezvoltate, în vederea elaborării unei noi politici economice și soluționării globale a problemelor datoriilor țărilor în curs de dezvoltare. Este în interesul tuturor statelor ca relațiile economice să fie așezate pe principii de egalitate și avantaj reciproc, să se asigure reluarea activității economice normale și dezvoltarea echilibrată a economiei mondiale.Deși situația internațională continuă să fie gravă, avem deplina încredere că popoarele, forțele progresiste dispun de forța necesară pentru a schimba cursul evenimentelor. Este necesară întărirea 

unității și solidarității acestor forțe, întărirea luptei lor unite !în această activitate generală, un rod hotăritor îi revine clasei muncitoare, care continuă să ră- mînă forța socială cea mai puternică. ale cărei interese comune sînt nemijlocit legate de asigurarea păcii, de lichidarea inegalităților sociale, de asigurarea condițiilor pentru desfășurarea normală a activității de dezvoltare economico- socială. a libertății și independentei fiecărei națiuni. (Aplauze și urale prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu — pace!“, „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).în actualele împrejurări internaționale deosebit de grave, mai mult ca oricînd sânt' actuale chemările cu privire la unitatea clasei muncitoare din toate țările. Chemările formulate în secolul trecut : „Proletari din toate țările, uniți-vă !“ își păstrează valabilitatea și sînt mai actuale ca oricînd. Ele trebuie completate cu chemarea la unitate a tuturor forțelor progresiste și aritiimperialiste. la unitatea tuturor popoarelor care doresc să fie independente și libere. care doresc să trăiască fără războaie, să «trăiască în pace! (Aplauze șl urale puternice, prelungite ; se scandează Îndelung „Ceaușescu — pace !“).în acest cadru, consider necesar ca sindicatele române, clasa muncitoare din patria noastră să-și intensifice contactele și solidaritatea cu sindicatele și oamenii muncii de pretutindeni.Este necesar să se acționeze cu toată hotărîrea pentru întărirea unității sindicale și a unității clasei muncitoare — factor hotăritor în lupta pentru progres economic si social, pentru o lume a păcii, a independentei, o lume fără arme și războaie. în care fiecare națiune să se dezvolte în mod (liber, fără teama vreunei agresiuni din afară. (Aplauze puternice, prelungite).De la tribuna Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor doresc să exprim, încă o dată, hotărîrea fermă a poporului român de a face totul pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele lumii, de a acționa cu toată energia pentru a contribui la dezarmare, pentru a se pune capăt războiului, pentru asigurarea păcii, a viitorului luminos, liber și independent, al popoarelor ! (Aplauze și urale puternice, prelungite; se scandează îndelung „Ceaușescu —- pace !“, „Ceaușescu, România — pacea și prietenia !“).
Dragi tovarăși,Doresc. încă o dată, să exprim convingerea că lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din România vor duce la perfectionarea și îmbunătățirea activității, la creșterea rolului sindicatelor în viata societății noastre socialiste, la unirea eforturilor maselor largi populare în vederea înfăptuirii planului pe acest an și a planului cincinal, a Programului partidului — care vor asigura dezvoltarea tot mai puternică a forțelor de producție, a științei, culturii, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație. întărirea continuă a independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale puternice ; se scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“).Cu această convingere, urez succes deplin lucrărilor congresului și adresez participantilor la congres, tuturor oamenilor muncii și întregului popor cele mai bune urări de noi și noi succese în toate domeniile ! Multă sănătate și fericire ! (Aplauze și urale puternice, prelungite ; se scandează îndelung „Ceaușescu, România — stima noastră și mîndria !“, „Ceaușescu •— P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — eroism, România — comunism !“. într-o atmosferă însuflețită, de mare entuziasm și puternică unitate, toți cei prezenti în sala congresului se ridică în picioare și ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român -r- forța politică conducătoare a întregii națiuni — pentru secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ILIE BOLOGA
In numele celor peste un mi

lion de membri de sindicat din 
Capitală, aduc un fierbinte 
omagiu secretarului general al 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
marele și strălucitul fiu al po
porului nostru, ctitorul de geniu 
al României socialiste, ilustră 
personalitate a lumii contem
porane. care și-a dedicat întrea
ga viată si activitate revoluțio
nară înfăptuirii mărețelor idea
luri de libertate, independentă 
si progres social ale poporului 
român, pentru triumful rațiunii, 
înțelegerii si colaborării intre 
popoare, pentru edificarea unei 
lumi a păcii, ferită de .spectrul 
amenințător al războiului.

Adresăm, de asemenea, un 
cald omagiu de prețuire si 
recunoștință tovarășei Elena 
Ceausescu, om politic si savant 
de prestigiu international, un 
strălucit exemplu pentru oame
nii de știintă români, ale cărei 
orientări si indicații reprezintă 
pentru noi tot atitea prețioase 
căi deschise spre progresul mul
tilateral al tării.

Ne facem o datorie de con
știință — a spus in continuare 
vorbitorul — să raportăm con
gresului că oamenii muncii din 
Capitală, membri ai sindicate
lor. sub conducerea organiza
țiilor de partid, intîmpină cea 
de-a 65-a aniversare a făuririi 
Partidului Comunist Român cu 
importante realizări. In primul 
trimestru al acestui an. planul 
producției-marfă a fost depășit 
cu peste un miliard lei. pro
ductivitatea muncii a sporit cu 
1 420 lei pe o persoană, valoarea 
activității din investiții a fost 
depășită cu 95 milioane lei și 
cu 42,3 milioane lei la construc
ții-montaj.

Organizațiile sindicale. îm
preună cu consiliile oamenilor 
muncii, au organizat mai temei
nic întrecerea socialistă. în 
centrul acesteia au fost puse o- 
biectivele si sarcinile prioritare 
ale etapei actuale — realizarea 
si depășirea planului la pro
ducția fizică și marfă, și îndeo
sebi a celei destinate exportu
lui. creșterea mai accentuată a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
COSTICĂ LUNGU

In numele colectivului de oa
meni ai muncii de pe platforma 
petrochimică piteșteană, vorbi
torul a adus un respectuos 
omagiu și a exprimat în
treaga recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
stimat și prețuit al partidului și 
țării, carie, prin adinca. iubire de 
patrie. ;prin înalta responsabili-" 
tale față de dezvoltarea nați
unii noastre, a determinat și a 
asigurat — împreună cu po
porul și pentru popor — cea 
mai dinamică ascensiune a vie
ții economice și sociale din în
treaga istorie a tuturor județe
lor țării.

De asemenea, el a adresat vi
brante mulțumiri tovarășei 
Elena Ceaușescu, care înmănun
chează în chip strălucit calită
țile omului politic cu cele ale 
omului de știință, fiind un înalt 
exemplu patriotic prin activita
tea profund devotată cauzei 
poporului, prin contribuția re
marcabilă la opera de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că, sub îndrumarea per
manentă a comitetului de 
partid, sindicatul din Combina
tul petrochimic Pitești a mobi
lizat oamenii muncii la (îndepli
nirea sarcinilor de însemnătate 
deosebită ce au revenit acestui 
colectiv din planul unic de dez
voltare economico-socială a tă
rii. Organizind mai bine între
cerea socialistă, in anul 1985 
producția-marfă industrială a 
crescut față de anul 1980 cu 13 
la sută. O atenție deosebită s-a 
acordat îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de export, volumul 
produselor exportate sporind de 
3 ori in această perioadă.

Organele și organizațiile sin
dicale din combinat — a subli
niat vorbitorul — au pus în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION IOSEFIDE

Cuvîntarea de înaltă valoare 
teoretică și practică prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in deschiderea lucrărilor con
gresului nostru constituie un 
document programatic deosebit 
de prețios pentru analiza multi
laterală a drumului parcurs de 
sindicate in ultima perioadă de 
timp, și îndeosebi pentru impli
carea mai puternică a organelor 
și organizațiilor sindicale în 
autoconduterea și autogestiunea 
muncitorească, in vederea mo
bilizării tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea politicii parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

Puternic însuflețiți și mobili
zați de orientările și indicațiile 
secretarului general al partidu
lui, oamenii muncii din indus
tria metalurgică și constructoa
re de mașini au obținut rezul
tate bune in cincinalul care s-a 
incheiat. întreaga muncă des
fășurată ' de sindicate a fost 
subordonată dezvoltării conști
inței socialiste a oamenilor 
muncii, in scopul participării 
mai active a acestora la reali
zarea sarcinilor de plan, întări
rea ordinii și disciplinei, gene
ralizarea experienței pozitive, a 
inițiativelor muncitorești. într-o 
strinsă colaborare cu conduce
rile celor patru ministere și 
centralelor industriale, s-au or
ganizat acțiuni pentru sprijini
rea sindicatelor și consiliilor 
oamenilor muncii în organizarea 
mai bună a producției și a mun
cii. modernizarea fluxurilor teh
nologice, folosirea la capacitate 
a utilajelor din dotare, pregăti
rea și perfecționarea profesio
nală a personalului muncitor.

In continuarea, vorbitorul a 
arătat că organele și organiza
țiile sindicale nu s-au implicat 
peste tot direct și temeinic in 

productivității muncii, ridicarea 
permanentă a nivelului tehnic si 
calitativ al produselor, aplica
rea. extinderea si generalizarea 
inițiativelor muncitorești si a 
experienței pozitive.

O atenție deosebită s-a acor
dat urmăririi modului de în
făptuire a obiectivelor stabilite 
în cadrul acțiunii de organizare 
si' modernizare a producției si 
aplicării cu fermitate a princi
piilor autoconducerii si autoges- 
tiunii muncitorești, a noilor re
glementări cu privire la per
fecționarea mecanismului eco- 
nomico-financiar. la retribuirea 
în acord global si în acord di
rect a personalului muncitor. 
Primită cu deosebit interes de 
toti oamenii muncii din Capi
tală? Legea privind retribuirea 
în acord global si în acord di
rect a fost larg popularizată si 
însușită de întregul personal 
muncitor.

După ce s-a referit la unele 
lipsuri care se mențin în activi
tatea sindicală si la soluțiile de 
lichidare a acestora, vorbitorul 
a spus: Complexitatea obiective
lor din noua etapă de dezvoltare 
economico-socială a tării pune 
în fata consiliului municipal 
al sindicatelor, a consiliilor pe 
sectoare si asimilate, a tuturor 
organelor și organizațiilor sin
dicale sarcina de a spori pre
ocuparea în direcția mobilizării 
oamenilor muncii pentru obți
nerea unei calități noi în toate 
domeniile de activitate, pentru 
a lucra în spirit nou. revoluțio
nar. caracterizat de răspunderea 
muncitorească, comunistă.

Cu întreaga noastră ființă — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
ne alăturăm apelului tovarășului 
Nicolae Ceausescu., secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, către toate po
poarele de a intensifica acțiu
nile pentru oprirea cursei înar
mărilor. pentru dezarmare ge
nerală, și in primul rînd nuclea
ră. pentru întărirea qolaborării 
între toate statele si asigurarea 
Păcii, dorința comună a tuturor 
oamenilor muncii, popoarelor si 
locuitorilor planetei noastre.

centrul activității mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii pen
tru indeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, organizarea 
mai bună a întrecerii socialiste, 
desfășurarea cu regularitate a 
cursurilor de perfecționare a 
pregătirii, profesionale, inițierea 
unor consultări ale colectivelor 
de; muncă rpantru perfecție- . 
narea organizării producției și 
a muncii, antrenarea specialiști
lor și a muncitorilor cu înaltă 
calificare la soluționarea pro
blemelor referitoare la introdu
cerea progresului tehnic.

Pentru înfăptuirea hotărlri- 
lor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. vom acționa cu fermitate 
pentru îmbunătățirea stilului și 
metodelor noastre de muncă. O 
atenție sporită vom acorda mo
bilizării colectivelor de muncă 
pentru îndeplinirea planului, 
realizarea la termenele scadente 
a măsurilor cuprinse în progra
mele speciale referitoare la ri
dicarea nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, creșterea 
productivității muncii, redu
cerea consumurilor normate de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie electrică.

în încheiere — a spus vorbi
torul — vă rog să-mi per
miteți ca, in numele colec
tivului de oameni ai muncii din 
Combinatul petrochimic Pitești, 
să exprim deplina noastră ade
ziune la politica internațională 
a țării noastre, al cărei strălu
cit promotor este tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
României, stat care-și înteme
iază relațiile externe pe princi
piile egalității in drepturi, res
pectului independentei și suve
ranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, avan
tajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu for
ța. dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele.

conducerea activității economice 
a unităților. in elaborarea și 
aplicarea măsurilor tehnice, or
ganizatorice necesare îndeplini
rii corespunzătoare a planurilor 
de producție. In unele intre- 
prinderi nu s-a reușit să fie în
lăturate neajunsurile .în progra
marea, organizarea și urmări
rea producției, persistă încă o 
atitudine de ingăduință față de 
actele de indisciplină. Datorită 
acestor neajunsuri, in cincinalul 
trecut s-au inregistrat rămineri 
în urmă în realizarea unor pro
duse fizice, a unor programe 
prioritare, a prevederilor pri
vind nivelul exportului, a gra
ficelor de cooperare între uni
tăți și ministere, întârzieri in 
asimilarea in fabricație a unor 
produse noi cu performanțe su
perioare.

Rezultatele. în general bune, 
înregistrate în primul trimestru 
din acest an — a arătat vorbi
torul — ilustrează faptul că 
avem o bază materială cores
punzătoare. că întreprinderile 
metalurgice și constructoare de 
mașini sînt mai bine organiza
te, că oamenii muncii sint pu
ternic mobilizați pentru a rea
liza in mod corespunzător sar
cinile de plan ale anului 1986, 
programul suplimentar stabilit 
de conducerea de partid, pro
gramele prioritare de dezvoltare 
a acestor ramuri de bază ale 
economiei.

Reafirmăm adeziunea totală a 
celor 1,4 milioane membri de 
sindicat din metalurgie și con
strucții de mașini față de po
litica de pace și colaborare a 
României socialiste. al cărei 
arhitect și neobosit promotor 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Susținem cu fermitate con
ceptul secretarului general al 

partidului, președintele țării, 
tovarășul Nicolae . Ceaușescu, 

.-privind căile eficiente și sigure 
de asigurare a păcii mondiale. 
Este, intr-adevăr, imperios ne
cesar să se treacă neîntîrziat la 
elaborarea unui program gene

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIANA FRlNCU

Oamenii muncii de la între
prinderea „Electrotimiș“ din 
Timișoara mi-au încredințat 
mandatul să exprim sentimen
tele lor de înaltă prețuire și 
profundă recunoștință față de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru modul strălucit în care 
conduce destinele întregului 
nostru popor, slujind cu abne
gație idealurile de independen- 

■ ță, bunăstare și progres ale 
națiunii.

Permiteți-mi, totodată, să 
aduc omagiul fierbinte al co
lectivului nostru de muncă to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, savant 
de renume mondial, a cărei ac
tivitate consacrată înfloririi pa
triei este pentru noi toți un 
exemplu de dăruire și abnega- 

• ție profesională.
In continuare, vorbitoarea a 

spus: Magistrala cuvintare ros
tită de la tribuna Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România de către secreta
rul general al P.C.R. deschide 
sindicatelor din țara noastră, 
tuturor celor care activăm în 
acest domeniu un vast cîmp de 
activitate pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

Oamenii muncii de Ia „Elec- 
trotimiș“ se mîndresc cu faptul 
că întreprinderea lor este una 
din ctitoriile epocii pe care cu 
îndreptățită mîndrie o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu", 
epocă ce se înscrie ca cea mai 
bogată perioadă în realizări din 
întreaga istorie a patriei. Vi
zitele de lucru ale secretarului 
general al partidului în Între
prinderea noastră s-au înscris 
ca evenimente de referință in 
viața colectivului de la „Elec- 
trotimiș", care, sub conducerea 
organizației de partid, și-a mo
bilizat eforturile în vederea 
promovării pe scară largă a 
tehnicii de virf, diversificării și 
asimilării mai rapide in fabri

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE SANDA

In numele celor peste 900 000 
oameni ai muncii, membri de 
sindicat din construcții, mate
riale de construcții și industria 
lemnului, vorbrtorul ’a expri
mat adeziunea deplina la poli
tica internă și externă a parti
dului și statului nostru, funda
mentată cu strălucire și promo
vată cu fermitate revoluționară 
de eminentul conducător al 
partidului și statului nostru, 
ilustră personalitate a lumii 
contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, precum si senti
mentele de stimă și recunoștin
ța fierbinte pentru tot ceea ce 
a făcut și face, spre binele și 
propășirea poporului român, 
pentru inițiativele, demersurile 
și eforturile sale neobosite puse, 
în slujba păcii, înțelegerii și 
colaborării între toate țările și 
popoarele lumii.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la atribuțiile și răspun
derile ce revin, in sistemul de
mocrației noastre muncitorești- 
revoluționare, sindicatelor de pe 
șantierele de construcții indus
triale, din unitățile producătoa
re de materiale de construcții 
și industria lemnului, arătind că 
acestea au organizat numeroase 
acțiuni menite să contribuie la 
întărirea răspunderii colective
lor de oameni ai muncii pentru 
buna gospodărire a mijloacelor 
ijiațeriale și financiare ale uni
tăților, întărirea și dezvoltarea 
proprietății socialiste, pentru 
sporirea continuă a avuției na- 

"ționale, baza sigură și trainică 
a creșterii calității vieții, a bu
năstării întregului nostru popor.

Vorbitorul a subliniat apoi : 
Traducind în viață orientările și 
indicațiile date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitelor de lucru și analizelor 
efectuate in întreprinderi din 
această ramură, am modernizat 
și îmbunătățit circa 700 de teh-' 
nologii de execuție, care au 
contribuit la reducerea costu
rilor de investiții cu 20 la sută

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GRAȚIAN FAUR

Reprezint la congres puterni
cul detașament al minerilor, si- 
derurgiștilor, energeticienilor și 
al celorlalți oameni ai muncii, 
membri de sindicat, din județul 
Hunedoara, care, animați de 
simțămintele înălțătoare de dra
goste, de fierbinte recunoștință 
față de partid, față de ctitorul 
României moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mi-au în
credințat mandatul să dau glas 
deplinei noastre aprobări și a- 
deziuni la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru. în acest an jubiliar, 
cind sărbătorim 65 de ani de 
glorioasă existență a Partidului 
Comunist Român, trăim senti
mentul profund al împlinirii de
pline a idealurilor de dreptate 
socială și națională, cărora 
partidul le-a consacrat întreaga 
sa luptă revoluționară, plină de 
sacrificii.

în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidu
lui sint adine incrustate activi
tatea fără seamăn, gindirea 
științifică și dinamismul, înge
mănate în personalitatea secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trăsături care au imprimat pro
cesului constructiv din țara 
noastră un ritm și o intensitate 
fără precedent.

întregul nostru popor aduce, 
de asemenea, un cald omagiu 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, emi
nent om de știință, de unanimă 

ra] de dezarmare, în centrul 
căruia să se afle acțiuni con
crete pentru dezarmarea nu
cleară, care să cuprindă și toate 
armele clasice, reducerea arma
mentelor, precum și a tuturor 
cheltuielilor militare.

cație a unor produse cu per
formanțe tehnico-funcționale ri
dicate, la nivelul celor mai de 
seamă realizări pe plan mon
dial.

Acționînd ferm pentru înde
plinirea importantelor sarcini ce 
revin sindicatelor în înfăptuirea 
autoconducerii muncitorești, am 
reușit să asigurăm participarea 
directă și eficientă a tuturor 
oamenilor muncii atît la dezba
terea, cit și la soluționarea 
aspectelor majore ale activității 
economice și sociale. In- orga
nizarea și desfășurarea întrece
rii socialiste s-au obținut re
zultate deosebite.

Doresc să subliniez că, prin 
stabilirea unor criterii specifice, 
stimulative în condițiile aplică
rii acordului global, ale popu
larizării și generalizării expe
rienței fruntașilor în producție, 
am reușit să folosim mai bine 
baza materială de care dispu
nem și capacitatea de creație a 
colectivului nostru.

Sintem ferm hotărîțl ca prin 
perfecționarea muncii organiza
torice și politico-educative să 
înlăturăm neajunsurile mani
festate în activitatea noastră, 
să luăm măsurile necesare pep- 
tru aplicarea întocmai a noilor 
reglementări privind perfecțio
narea mecanismului economico- 
financiar, a organizării muncii 
pe principii de înaltă efici
ență.

In încheiere, mă declar întru 
totul de acord cu documentele 
supuse spre dezbatere și apro
bare Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia și mă angajez, în numele 
celor peste 4 000 de oameni ai 
muncii din întreprinderea noas
tră, să acționăm neabătut pen
tru îndeplinirea integrală a 
istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidu
lui, a . sarcinilor ce ne revin 
din magistrala cuvîntare rostită 
de tovarășul secretar general 
Nicolae Ceaușescu.

șl am devansat termenele de 
dare în folosință a unor obiec
tive industriale. S-a realizat, 
totodată, o creștere cu 14 la sută 
a gradului de valorificare “a 
masei lemnoase și o reducere 
de 7,5 la sută a consumului de 
combustibil convențional.

O contribuție importantă la
• obținerea acestor rezultate au 
avut-o cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologică și in
troducerea progresului tehnic, 
domenii de activitate conduse 
cu înaltă competență de tovară
șa academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu, savant de lar
gă recunoaștere internațională,

• care desfășoară o prestigioasă 
activitate pentru dezvoltare^ 
științei și tehnicii românești, 
căreia îi exprimăm și cu acest 
prilej profunda noastră stimă și 
recunoștință. în spiritul sarci
nilor subliniate la Congresul 
științei și învățămîntului, am 
elaborat un amplu program de 
măsuri pentru dublarea, pînă 
în 1990, a productivității muncii 
pe șantiere, reducerea duratelor 
de execuție a lucrărilor de con-

. strucții-montaj, precum și' a 
consumurilor de materiale și 
energie, în condițiile creșterii 
nivelului calitativ al obiective
lor din plan.

Analizind în mod critic șl 
autocritic activitatea sindicate
lor din această ramură, in spi

ritul exigențelor formulate de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nico.lae Ceaușescu, în 
cuvîntarea rostită la deschiderea 
congresului, .vorbitorul a sub
liniat că in acest prim an al 
noului cincinal oamenii muncii 
din industria materialelor de 
construcții și industria lemnului 
sînt toți hotărîți să acționeze 
cu înaltă răspundere muncito
rească pentru mobilizarea tutu
ror eforturilor în vederea reali
zării exemplare a sarcinilor de 
producție, a angajamentelor a- 
sumate in întrecerea socialistă, 
sporindu-și astfel contribuția la 
înfăptuirea istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XIII-lea al 
partidului.

recunoaștere internațională, 
pentru contribuția de inaltă va
loare la dezvoltarea și afir
marea științei și tehnicii româ
nești.

Referindu-se la succesele Im
portante obținute de oamenii 
muncii hunedoreni, vorbitorul a 
relevat că ei âu contribuit, în 
cincinalul trecut, la creșterea 
avuției naționale cu peste 21 
miliarde lei, realizînd o crește
re a producției-marfă Indus
triale intr-un ritm mediu anual 
de 8 la sută. S-au îmbunătățit 
permanent condițiile de muncă 
și viață în marile combinate și 
'întreprinderi industriale, s-au 
construit și pus la dispoziția 
oamenilor muncii este 18 000 
apartamente, numeroase unități 
sanitare și alte obiective socia
le. Au fost puse in funcțiune 
capacități spitalicești însumînd 
730 de paturi, iar mărfurile 
vindute populației județului, in 
anul 1985, însumează 7,5 miliar
de lei. Pentru protecția și igie
na muncii au fost alocate fon
duri în sumă de peste 626 mi
lioane lei. Mai bine de 77 000 
de oameni ai muncii au bene
ficiat in cincinalul trecut de 
bilete de odihnă și tratament 
prin sindicate. în județ func
ționează un număr de 63 can
tine, 149 microcantine și 88 bu
fete de incintă, la care servesc 
zilnic masă caldă peste 65 000 de 
oameni.

Aflîndu-ne la un moment de 
analiză exigentă a activității 

sindicatelor — a spus vorbito
rul — trebuie să recunoaștem 
că nu ne-am adus peste tot 
contribuția, pe măsura capaci
tății noastre politico-organiza- 
torice și educative, la mai buna 
organizare și desfășurare a pro
ceselor de producție, introdu
cerea de noi tehnologii și mo
dernizarea celor existente, în
tărirea ordinii și disciplinei la 
toate locurile de muncă.

Consiliul județean al sindica
telor, împreună cu consiliile oa
menilor muncii și organismele 
de specialitate, a adoptat recent 
programe cuprinzătoare de mă
suri menite să asigure îmbună
tățirea activității de ocrotire a 
sănătății oamenilor muncii, de 
întărire a capacității de muncă, 
cu deosebire în ramurile de 
bază ale economiei județului.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ECATERINA RĂȚOI

Comitetul sindicatului de la 
întreprinderea de tricotaje și 
perdele Pașcani a acționat și 
acționează cu fermitate pentru 
înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție, în spiritul cerințelor și 
exigentelor autoconducerii mun
citorești. Printre formele și 
metodele folositei în activitatea 
noastră se disting schimburile 
de experiență, organizarea unor 
dezbateri pe baza studiilor și 
analizelor efectuate asupra in
dicatorilor de eficiență econo
mică, popularizarea noutăților 
tehnice, toate acestea contri
buind la ridicarea nivelului de 
cultură tehnică al oamenilor 
muncii, la formarea unei gin- 
diri economice înaintate, în 
concordantă cu îmbunătățirile 
tehnologice si dotarea tehnică 
a unității.

După ce a prezentat activi
tatea desfășurată de comitetul 
sindicatului pentru indeplinirea 
ritmică a planului, pentru re
înnoirea neîncetată a produse
lor în funcție de cerințele și 
exigentele' pieței interne si ex
terne. vorbitoarea s-a referit la 
grija manifestată față de om și 
nevoile lui, căruia i s-au asigu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VALERIU POPESCU

Remarcabila cuvîntare rostită 
de conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la deschi
derea lucrărilor congresului, 
jalonează cu strălucire și clar
viziune revoluționară un au
tentic program de activitate al 
sindicatelor din România, pen
tru participarea acestora, alături 
de Întregul nostru popor, la 
Înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al parti
dului.

Acordînd toată atenția reali
zării programului adoptat de 
conducerea partidului privind 
creșterea producției de cărbune, 
organele și organizațiile sindi
cale, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au pus în cen
trul activității lor mobilizarea 
colectivelor de muncă la reali
zarea planului în mod ritmic, 
îmbunătățirea calității produc
ției, reducerea consumurilor 
normate. In cincinalul trecut, 
întreprinderea minieră Ur- 
dari a reușit să realizeze pro
ducții tot mai mari de cărbune, 
livrînd termocentralelor din 
țară peste 9 milioane tone de 
cărbune, iar pe primul trimes
tru din acest an ne-am realizat 
planul cu o depășire de peste 
40 mii tone.

Răspunzând sarcinilor reieșite 
din cuvîntarea rostită de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul științei și învățămîn
tului, am acordat o atenție deo
sebită mobilizării cadrelor teh- 
nico-inginerești în vederea îm
bunătățirii constructive a uti
lajelor prin mai buna adaptare 
a acestora la condițiile concrete

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA MEILOIU

însuflețiți de chemările în
flăcărate, de orientările și sar
cinile mobilizatoare formulate 
cu clarviziune științifică de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în 
cincinalul recent incheiat, in 
județul Sibiu producția indus
trială s-a mărit cu 11,2 la sută, 
productivitatea muncii cu 17 la 
sută, în condițiile creșterii pon
derii produselor noi și moder
nizate Ia circa 74 la sută șr ob
ținerii unei importante econo
mii de materii prime și mate
riale, combustibili și energie 
electrică.

Vorbitoarea a arătat, in con
tinuare, că sindicatul a stimu
lat un mare număr de iniția
tive muncitorești in care sint 
antrenați peste 106 000 de oa
meni ai muncii, a căror eficien
tă a totalizat, in cincinalul tre
cut, peste 276 milioane lei, iar 
„Contul economiilor grupelor 
sindicale" s-a ridicat la o?va
loare de 151 milioane lei.7

In spiritul exigențelor formu
late in strălucita cuvîntare a 
secretarului general al partidu
lui la deschiderea congresului 
nostru, pornind de la necesita
tea îmbunătățirii intregii acti
vități sindicale, sintem hotărîți 
să luăm toate măsurtle pentru 
a ridica întreaga noastră mun
că la cote noi, superioare, de 
calitate și eficiență, sporind 
aportul sindicatelor la înfăp
tuirea obiectivelor economice.

Paralel cu activitatea desfă
șurată in domeniul economic, 
sindicatele au acordat o atenție

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE LEU

în numele celor peste 36 000» 
de siderurgiști gălățeni, membri 
ai sindicatului, exprim simță
mintele de profundă mindrie 
patriotică, de adeziune și anga
jare deplină la înfăptuirea orien
tărilor și sarcinilor desprinse 
din magistrala cuvintare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, ce

Aprobînd pe deplin inițiative
le de pace ale României, ale 
președintelui său — a spus vor
bitorul în încheiere — susținem 
din adîncul inimilor vibranta 
chemare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se face 
totul pentru realizarea unei noi 
ordini economice mondiale, un 
pas esențial pe calea înfăptuirii 
acestui deziderat fiind organi
zarea, sub auspiciile Organiza
ției Națiunilor Unite, a unei 
conferințe internaționale, cu 
participarea țărilor în curs de 
dezvoltare și a celor puternic 
industrializate, în vederea ela
borării unei noi politici econo
mice și a soluționării globale 
a presantei probleme a progre
sului economico-social al state
lor in curs de dezvoltare.

rat condiții tot mai bune de lo
cuit, de îngrijire a sănătății, de 
odihnă.

Ca soție și mamă — a spus 
în încheiere vorbitoarea — țin 
să-mi exprim deplina satisfac
ție pentru noul demers al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin mesajul adre
sat președintelui S.U.A. în le
gătură cu situația deosebit de 
gravă ce s-a creat în Medite- 
rana, în urma atacurilor mili
tare împotriva unui stat liber 
și suveran.

în consens cu dorința nestră
mutată de pace a poporului 
nostru, a tuturor popoarelor 
lumii, țin să afirm sprijinul 
deplin față de moțiunea Consi
liului Central al U.G.S.R. prin 
care sindicatele din țara noas
tră condamnă recurgerea la 
folosirea forței împotriva unor 
state. Ne exprimăm încrederea 
că organizațiile sindicale din 
întreaga lume vor întreprinde 
noi acțiuni și măsuri, in spiri
tul Apelului aflat pe masa de 
lucru a congresului nostru, 
pentru respectarea dreptului 
fundamental al popoarelor la 
viață, la libertate și pace.

din mina noastră, extinderii 
tehnologiilor noi de săpare a 
galeriilor, de susținere me
canizată a abatajelor, moderni
zări care au. condus la creș
terea productivității muncii pe 
post și la ușurarea muncii. De 
asemenea, au fost organizate 
schimburi de experiență, con
sfătuiri cu brigadierii, mineri 
și maiștri, care au contribuit 
Ia sporirea gradului de impli
care, de competență și respon
sabilitate a oamenilor muncii 
la realizarea planului de căr
bune,. la întărirea ordinii și dis
ciplinei la locul de muncă.

Ne exprimăm și cu acest pri
lej recunoștința npastră fier
binte față de grija partidului 
și statului pentru, minerii țării, 
reflectată. în fondurile alocate 
pentru o dotare tehnică de 
înaltă eficiență și productivi
tate.

Referindu-se la rezultatele 
obținute pînă în prezent, vor
bitorul a menționat că ele nu 
corespund întru totul cerințelor 
economiei naționale, eforturilor 
pe care le face partidul și sta
tul nostru pentru dezvoltarea 
bazei energetice a țării.

Ne angajăm — a spus In În
cheiere vorbitorul — să cinstim 
pțin fapte de muncă cea de-a 
65-a aniversare a gloriosului 
nostru partid," să acționăm cu 
toată răspunderea pentru înde
plinirea în întregime a progra
melor de dezvoltare economică 
a țării, a prețioaselor indicații 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „minerul de onoare 
al țării".

sporită problemelor sociale ale 
oamenilor muncii.

In cincinalul incheiat, în ju
dețul Sibiu s-au cheltuit peste 
2,6 miliarde de lei pentru reali
zarea obiectivelor din domeniul 
social. S-au construit peste 
10 000 de apartamente, circa 68 
la sută din populația județului 
locuind in prezent în aparta
mente și case noi. In județ 
funcționează 256 de creșe și 
grădinițe cu peste 23 000 de 
locuri, 45 cantine-restaurant si 
75 cămine muncitorești pentru 
tineret cu peste 17 000 de 
locuri ; s-au dat în folosință 
3 noi spitale, sporind cu 1 160 
numărul de locuri. O puternică 
dezvoltare au cunoscut, de ase
menea, instituțiile culturale. în
deosebi. ale sindicatelor. Nici
odată nu am visat noi, munci
torii, că vom avea atitea insti
tuții sociale și culturale unde, 
după orele de lucru, să ne pu
tem reface capacitatea de 
muncă, să ne petrecem timpul 
liber in mod plăcut și instruc
tiv, a spus vorbitoarea.

După ce a arătat domeniile 
spre care, în viitor, lși vor în
drepta atenția cu precădere 
sindicatele pentru a înlătura 
lipsurile care mai sînt, vorbi
toarea a arătat, în încheiere, că 
sindicatele din județul Sibiu, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, vor ac
ționa cu inaltă responsabilitate 
și spirit revoluționar, in vede
rea înfăptuirii în mod exemplar 
a istoricelor hotăriri adoptate 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

prefigurează în mod strălucit 
direcțiile de acțiune ale sindica
telor in cincinalul 1986—1990.

Aflindu-ne in preajma ani
versării a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist 
Român, am mandat, din partea 
siderurgiștîlor „cetății de foc"

de profund 
dă nețărmurită 
recunoștință față 
față de secre- 

general, tovarășul 
cel mai

de la Dunăre, să exprim senti
mentele noastre 
atașament, 
dragoste și 
de partid, 
tarul său 
Nicolae Ceaușescu, 
iubit fiu al națiunii noastre.

Raportăm congresului că, 
printr-o organizare mai bună a 
producției și a muncii, ne-am 
îndeplinit, în trimestrul I, sar- 
ciriile de plan la producția- 
marfă, iar prevederile planului 
producției suplimentare au fost 
realizate în proporție de 105 la 
sută. Aplicînd inițiativa „Con
tul de economii al grupei sindi
cale", am obținut in anul tre
cut 7,7 milioane lei prin eco
nomisirea materiilor prime și 
fluidelor energetice, iar prin 
recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile, economii 
de peste 3 miliarde lei.

Vorbitorul a prezentat pe 
larg succesele siderurgiștîlor 
gălățeni, menționind totodată 
neimplinirile manifestate în ac

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ELENA CĂTANĂ

Vă rog să-mi permiteți ca, 
de la înalta tribună a Congre
sului sindicatelor, să exprim, în 
numele oamenilor muncii de la 
Institutul central de chimie, 
sentimentele de aleasă recunoș
tință, stimă . și prețuire pentru 
grija statornică pe care secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, stra
tegul strălucit al devenirii so
cialiste și comuniste a țării, o 
poartă progresului și înfloririi 
României, ridicării ei pe trepte 
superioare de progres și civili
zație.

In această perioadă de în
ceput de cincinal, care mar
chează trecerea hotărită la ac
centuarea laturilor calitative, 
intensive ale întregii dezvoltări 
economico-sociale a tării, oa
menii muncii din institutul nos
tru, asemenea întregului popor, 
acționează cu înaltă dăruire 
patriotică, revoluționară pentru 
a întîmpina cu noi și remarca
bile succese cea de-a 65-a ani
versare a făuririi Partidului 
Comunist Român.

Sub directa coordonare a to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu. pre
ședintele Consiliului Național 
al Științei și învățămîntului, 
personalitate care înmănun
chează in chip strălucit calită
țile omului politic cu ale omu
lui de știintă, colectivul Insti
tutului de cercetări chimice a 
desfășurat în cincinalul prece
dent o susținută activitate in 
vederea înfăptuirii în bune 
condiții a programelor de reali
zare a noi materiale și tehno
logii cu caracteristici superioa
re, de valorificare eficientă a 
materiilor prime și materiale
lor refolosibile. Un accent deo
sebit s-a pus pe latura calita
tivă a activității, pe elaborarea 
de tehnologii noi, competitive 
pe plan mondial, pe ridicarea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TOMA HULUTĂ

Trustul de foraj-extracție 
Moinești — a spus vorbitorul — 
și-a intensificat activitatea de 
cercetare pentru descoperirea 
de noi rezerve de țiței și gaze, 
pentru îmbunătățirea regimului 
de exploatare a sondelor și ge
neralizarea unor procedee și 
metode de lucru de mare ran
dament. Ca urmare s-a mărit 
coeficientul de utilizare a fon
dului de sonde la 97 la sută, au 
fost aplicate și generalizate 
procesele de injecție cu apă, 
gaze, abur și alte metode, prin 
care va trebui să asigurăm 
creșterea factorului final de re
cuperare la 31,5 la sută in 1990 
față de circa 28,9 Ia sută cit 
este in prezent.

După ce s-a referi t la nereali- 
zările înregistrate în 1985, la 
măsurile luate pentru înlătu
rarea cauzelor ce le-au generat 
și a cerut- sprijinul unor minis
tere economice in mai buna 
aprovizionare tehnico-materială 
și întreținere a tehnicii din do
tare, el a spus : Sindicatul pe
troliștilor din Moinești va ac
ționa mai ferm, în spiritul 
orientărilor cuprinse în cuvin- 
tarea rostită la deschi
derea congresului de tovarășul

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE FLOREA

Strălucita cuvîntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la deschiderea lucrărilor con
gresului nostru cuprinde noi 
teze și orientări creatoare, con
tribuții originale, de excepțio
nală însemnătate teoretică și 
practică, în definirea locului și 
rolului pe care îl ocupă sindi
catele in actuala etapă de dez
voltare a societății românești.

întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița Roșie", citadelă 
revoluționară a clasei munci
toare din Capitală, a cunoscut, 
in ultimele două decenii, pro
funde transformări, atît din 
punct de vedere al bazei tehni
ce și al modernizării, cit și al 
condițiilor social-culturale. Oa
menii muncii din întreprinderea 
noastră, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
au obținut, in perioada la care 
se referă raportul, rezultate 
bune, care au situat an de an 
întreprinderea noastră in rjn- 
dul unităților fruntașe, fiind 
distinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste".

Trecind în revistă principale
le realizări, vorbitorul a men
ționat că, datorită adoptării 
unor inițiative valoroase și in
tensificării creației tehnico- 
științifice de masă in cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României", s-au aplicat in pro
ducție invenții și inovații cu

tivitatea sindicală din cadrul 
combinatului.

In continuare, vorbitorul a 
spus : Ne-am propus măsuri și 
acțiuni hotărite pentru sporirea 
contribuției organelor și organi
zațiilor sindicale la mobilizarea 
colectivului pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan la toți indi
catorii, punind accent pe utili
zarea la parametrii proiectați a 
capacităților de producție și în
cadrarea strictă în normele de 
consum, pe creșterea indicelui 
de scoatere a metalului.

Asigurăm congresul că vom 
acționa cu toată hotărirea, în 
spiritul orientărilor și sarcini
lor desprinse din cuvîntarea 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea exemplară a 
hotărîrilor ce se vor adopta, 
6porindu-ne contribuția la 
transpunerea în viață a obiec
tivelor și sarcinilor prevăzu
te în documentele celui de-al 
XIII-lea Congres al Parfid ilui 
Comunist Român. \

performantelor tehnologiilor 
existente, pentru reducerea 
consumurilor specifice și utili
zarea mai rațională a bazei de 
materii prime.

Urmarea îndeplinirii și depă
șirii planului de cercetare și 
microproducție, care a crescut 
de trei ori in cincinalul înche
iat, 4 constituit-o obținerea, re
petată, de către institutul nos
tru, a înaltului titlu de- „Erou 
al Muncii Socialiste".

Rezultatele cercetării științi
fice desfășurate de ICECHIM 
în cincinalul 1981—1985 se re
flectă in numărul mare de teh
nologii asimilate în unitățile 
din industria chimică, atît in 
instalațiile de producție exis
tente, cit și în obiectivele de 
investiții realizate.

Cercetătorii noștri lși vor 
mobiliza și în continuare toate 
forțele pentru devansarea fina
lizării unor teme, vor extinde și 
Îmbunătăți conlucrarea cu pro
ducția, in vederea dezvoltării 
chimiei și petrochimiei, în con
cordanță cu cerințele economiei 
naționale.

După ce s-a referit la activi
tatea sindicală din institut, în
dreptată spre realizarea anga
jamentelor in întrecerea socia
listă, vorbitoarea a spus, în în
cheiere : In lumina orientări
lor și cerințelor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
la Congresul științei și învăță- 
mintului, ne angajăm să antre
năm toate cadrele la realizarea 
sarcinilor economice și sociale 
ce ne revin în anul 1986 și in 
actualul cincinal, pentru creș
terea necontenită a contribuției 
cercetării științifice la tradu
cerea în viață a programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism.

Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea unei puternice opinii 
de masă împotriva oricăror acte 
de indisciplină, pentru creșterea 
rolului grupelor sindicale la 
bunul mers ai activității econo
mico-sociale a unităților. Sin
tem constienti că ridicarea la 
noi cote calitative și de eficien
ță a autoconducerii muncito
rești ne obligă să ne implicăm. 

, cu mai multă fermitate, in tra- 
ducerea neabătută în viață a 
ansamblului de măsuri luate de 
conducerea partidului și statu
lui pentru perfecționarea meca
nismului economico-financiar 
în cadrul căruia se înscrie și 
recenta Lege privind retribui
rea in acord global și în acord 
direct a personalului muncitor.

Aducem și cu acest prilej un 
respectuos omagiu și ne afirmăm 
sentimentele de nemărginită re
cunoștință conducătorului stimat 
al partidului și statului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru 
inițiativele, propunerile și de
mersurile de amplu răsunet in
ternațional în vederea salvgar
dării dreptului suprem Ia pace, 
Ia viață, la existență liberă și 
demnă al tuturor națiunilor, a 
spus in încheiere vorbitorul.

o eficiență economică de peste 
520 milioane de lei. Numai în 
anul 1985 s-a înregistrat o eco
nomie de metal de 299 tone, 
2 850 tone combustibil conven
țional și 2 722 MWh energie 
electrică.

Referindu-se în continuare la 
condițiile culturale și sociale de 
care se bucură acest mare co
lectiv muncitoresc, vorbitorul a 
arătat că’„Grivița Roșie" dis
pune de un club cu 7 săli pen
tru diverse, manifestări cultu
ral-educative și artistice, de o 
bibliotecă cu 45 000 de volume, 
o cantină modernă, microcan - 
tine și bufete de incintă, 3 că
mine de nefamiliști și 5 blocuri 
de garsoniere, un dispensar 
meditai modern cu 8 cabinete 
de specialitate, încadrate cu 
personal medical cu o bună 
pregătire, și altele, care satis
fac cerințele membrilor de sin
dicat.

După ce s-a referit la unele 
lipsuri existente în activitatea 
Sindicală, vorbitorul a spus: Asi
gurăm congresul că, acționînd 
în spiritul indicațiilor și orien
tărilor cuprinse în cuvintar’ea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița Roșie" este 
hotărit să nu precupețească nici(Continuare în pag. a V-a)
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un efort, să muncească cu ab
negație și răspundere muncito
rească, revoluționară pentru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ANGHEL IFRIM

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
COSTAN DOBRICAN

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TEODOR PETRUȘ

îngăduiți-mi să exprim, in 
numele tuturor oamenilor mun
cii ce-și desfășoară activitatea 
in întreprinderea agricolă de 
stat „Insula Mare a Brăilei", 
cele mai calde mulțumiri to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României moderne, 
strălucit exemplu de patriot și 
revoluționar, pentru grija sta
tornică ce o manifestă dezvol
tării intensive a agriculturii, 
creșterii rolului acesteia în pro
gresul neîntrerupt al economiei 
naționale, în ridicarea nivelului 
de bunăstare al poporului.

întreprinderea noastră, în
ființată din inițiativa secreta
rului general al partidului, a 
furnizat, de pe cele aproape 
70 000 de hectare de teren 
transformate in pămint fertil, 
în perioada 1965—1985, aproape 
4 milioane tone de cereale și 
peste 270 000 tone produse din 
culturi tehnice.

După ce a prezentat pe larg 
rezultatele dobîndite în sporirea 
producției agricole vegetale și 
animale, vorbitorul a arătat că 
acestea nu s-au ridicat la nive
lul condițiilor tehnice și orga

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TEODOR DRĂGHICI

Ca reprezentant al organiza
ției sindicale din marea cita
delă a constructorilor autoca
mionului românesc, mi-a reve
nit onoarea de a exprima, in 
acest cadru, sentimentele noas
tre de înaltă recunoștință, 
de nemărginită prețuire și 
stimă față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ale cărui 
prețioase orientări și îndemrluri 
date cu prilejul vizitelor de lu
cru la Brașov au constituit, de 
fiecare dată, un puternic imbold 
pentru modernizarea și dezvol
tarea întreprinderii, pentru per
fecționarea activității noastre.

După ce a făcut o amplă tre
cere în revistă a rezultatelor 
obținute în ultima perioadă de 
constructorii de autocamioane, 
vorbitorul s-a referit la modul 
în care activul sindical din 
această unitate s-a implicat in 
soluționarea problemelor de 
producție, in realizarea planu
lui la export, în creșterea ca
lității produselor, a productivi
tății muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale. Totodată, el 
a arătat că nu întotdeauna adu
nările grupelor sindicale s-au 
constituit într-un cadru organi
zat de dezbatere și soluționare 
operativă a problemelor legate 
de folosirea mai bună a bazei 

îndeplinirea exemplară.a sarci
nilor de plan, pentru înfăp
tuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

nizatorice create în Insula Mare 
a Brăilei, că organele și orga
nizațiile sindicale n-au acțio
nat cu suficientă perseverență 
pentru pregătirea și desfășura
rea in cele mai bune condiții a 
lucrărilor de' insămințări, între
ținere și recoltare. „n-au fost 
respectate cu strictețe normele 
tehnologice. Comitetul sindica
tului — a spus el — va acționa 
pentru aplicarea corectă a pre
vederilor legii, recent adoptate 
de Marea Adunare Națională 
privind acordul global. Asigu
răm congresul că oamenii mun
cii din I.A.S. Insula Mare a 
Brăilei iși vor respecta anga
jamentul de a obține în anul 
1986 și pe întregul cincinal 
producții superioare la toate 
culturile, de a-și spori contri
buția la ridicarea nivelului de 
bunăstare al poporului.

Am mandatul — a spus în 
încheiere vorbitorul — să ex
prim acordul total la inițiati
vele de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca strălucită 
expresie a voinței întregului 
popor român de a trăi într-o 
lume fără arme și războaie, 
ferită de spectrul distrugerii.

tehnico-materiale, a capacități
lor de producție, in vederea 
realizării ritmice, în cantitățile 
și la calitatea cerută, a planu
rilor de producție.

Ne aflăm într-o etapă nouă 
de dezvojtare, a spus vorbito
rul, în care trebuie să exerci
tăm cu mai multă răspundere 
obligațiile și drepturile ce ne 
revin din calitatea de proprie
tari, producători și beneficiari 
ai mijloacelor de producție. 
Măsurile pe care le-a luat co
mitetul sindicatului, în spiritul 
indicațiilor date de secretarul 
general al partidului la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., au 
în vedere situarea fermă in 
centrul preocupărilor membri
lor de sindicat a modernizării 
proceselor tehnologice, introdu
cerii mecanizării, automatizării 
și robotizării producției ‘și, pe 
această bază, fundamentarea cu 
noi măsuri a programelor de 
creștere mai accentuată a pro
ductivității muncii și ridicarea 
nivelului tehnic, calitativ al 
producției. Acționăm, de ase
menea, pentru afirmarea mai 
puternică a pirghiilor de efici
ență ale noului mecanism eco- 
nomico-financiar, pentru buna 
gospodărire a unității. Asigur 
congresul, a spus în încheiere 
vorbitorul, pe secretarul gene

ral al partidului, ilustrul nostru 
model de neobosită gindire și 
acțiune comunistă, că vom 
munci cu dăruire și răspundere 
muncitorească pentru traduce

în lumina strălucitei cu- 
vintări a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, lucrările 
congresului nostru dobindesc o 
semnificație deosebită. Expri
măm sentimentele de fierbinte 
dragoste si adincă recunoștință 
ale tuturor oamenilor muncii 
de pe istoricele meleaguri ma
ramureșene fata de tovarășul 
Nicola'e Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, proeminentă 
personalitate a lumii contem
porane. simbol al năzuințelor 
clasei muncitoare, ale întregului 
nostru popor, exemplu de dă
ruire si abnegație, de activitate 
eroică, neobosită, pusă în sluiba 
intereselor supreme ale națiu
nii. a cauzei păcii si socialis
mului.

Exprimăm, de asemenea, sen
timentele noastre de aleasă sti
mă. prețuire si recunoștință fată 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceausescu, mili
tant politic de frunte, eminent 
om de stiintă si savant de re
nume mondial, pentru laborioa
sa activitate consacrată creșterii 
continue a aportului stiintei. in- 
vătămintului si culturii româ
nești la realizarea mărețelor 
obiective ale construcției socia
liste in patria noastră.

Vorbitorul a raportat că. pe 
lîngă îndeplinirea sarcinilor de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
IOAN MACOVEI

Vorbitorul a relevat’ înalta 
apreciere de care se bucură 
activitatea revoluționară, eroi
că, neobosită a tovarășului 
Nicolae* Ceaușescu, consacrată 
edificării societății socialiste și 
comuniste po pămîntul patriei, 
a dat expresie omagiului fier
binte al celor peste 7 000 de 
oameni ai muncii de la între
prinderea de mecanică fină 
București față de secretarul 
general al partidului, împreună 
cu cele mai vii mulțumiri pen
tru sprijinul direct, pentru în
drumarea statornică acordată 
colectivului acestei importante 
unități economice a Capitalei.

Pornind de la sarcinile spe
cifice ce au rezultat din pro
gramele speciale și din cele 
adoptate de adunarea generală 
a oamenilor muncii — a spus 
vorbitorul — punem un accent 
deosebit pe organizarea și des
fășurarea întrecerii socialiste la 
fiecare loc de muncă, pentru 
utilizarea cu randament sporit 
a materiilor prime și materia
lelor, a combustibilului și ener
giei, îmbunătățirea continuă a 
nivelului tehnic și calitativ al 

rea în viață a sarcinilor ce ne 
revin, hotărîți să sporim sub
stanțial contribuția întreprinde
rii noastre la continua dezvol
tare a României socialiste.

plan, s-a acordat o atentie deo
sebită activităților pentru pro
movarea largă a progresului 
tehnic, la care sindicatele ma
ramureșene au antrenat peste o 
sută de mii de oameni ai 
muncii.

Prin generalizarea unor ini
tiative muncitorești valoroase, 
s-a asigurat creșterea răspun
derii oamenilor muncii fată de 
reducerea consumurilor de ma
terii prime, combustibili si 
energie.

Examinîndu-ne cu exigență 
munca, trebuie să recunoaștem 
că atît consiliul județean al 
sindicatelor, cit si cețelalte or
gane si organizații sindicale nu 
au acționat în măsura cuvenită 
pentru traducerea în viată a 
propriilor hotăriri. fapt care a 
dus la nerealizarea producției 
fizice la unele sortimente, la 
existenta unor unităti care nu 
si-au îndeplinit planul la nro- 
ductia-marfă. export si inves
tiții. la neîncadrarea în consu
murile specificp. Pentru a eli- 

' mina aceste neajunsuri. vom 
desfășura o largă activitate po- 
litico-organizatorică. menită să 
ducă la creșterea rolului si răs
punderii sindicatelor în auto- 
conducerea si autogestiunea 
muncitorească. în rezolvarea 
problemelor de producție.

produselor și creșterea mai 
accentuată a productivității 
muncii. în același timp, în spi
ritul Programului ideologic al 
partidului, al sarcinilor reieșite 
din magistralele cuvîntări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
desfășurăm, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, o susținută muncă poli- 
tico-educativă pentru formarea 
omului nou, constructor conști
ent și devotat al socialismului 
și comunismului.

în baza unor programe con
crete de măsuri, cu termene și 
responsabilități precise, atit la 
nivelul organizațiilor sindicale 
de secție, cit și al grupelor sin
dicale, au fost organizate stu
dierea și cunoașterea aprofun
dată a hotărîrilor de partid și 
de stat, a legilor țării, acțiuni 
care au condus la creșterea 
responsabilității fiecărui mem
bru . al colectivului nostru în 
înfăptuirea atribuțiilor ce îi 
revin privind desfășurarea in 
condiții mai bune a producției.

Oamenii muncii de la între
prinderea de mecanică fină din 
Capitală se angajează plenar 

să nu precupețească nici un 
efort pentru a îndeplini exem
plar sarcinile ce le revin in 
acest an și pe întregul cincinal, 
să-și sporească aportul la în

Oamenii muncii de la între
prinderea de material rulant 
„16 Februarie" din Cluj-Napo- 
ca, colectiv cu vechi tradiții 
muncitorești, mobilizați de or
ganele sindicale, sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de par.tid, acționează cu fermi
tate și răspundere revoluțio
nară pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor ce-i revin din 
planul național unic de dezvol
tare economico-socială a pa
triei. Pregătirea temeinică, încă 
de la sfirșitul lui 1985, a planu
lui pe 1986 ne-a permis să rea
lizăm în primul trimestru al 
acestui an peste 25 la sută din 
sarcinile anuale la principalii 
indicatori.

Pornind de la faptul că oa
menii muncii din unitatea 
noastră repară material rulant, 
că această activitate are parti
cularități specifice, -comitetul 
sindicatului a acordat o atenție 
deosebită extinderii și generali
zării inițiativelor muncitorești, 
îndeosebi a celor care au ca 
obiectiv principal realizarea de 
economii. în acest an, cu prile
jul adunărilor și conferințelor 
de dări de seamă și alegeri la 
grupele sindicale s-au întocmit 
și s-au aprobat programe-an- 
gajament, astfel ca fiecare om 
al muncii să obțină, la finele 
anului, economii în medie de 
•1 300 Tei/om al muncii, asigu-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU TOADER

Mîndri de tot ce s-a înfăptuit 
în tara noastră in anii care au 
trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, ne facem o da
torie de inimă si conștiință ex- 
primînd. de la această tribună, 
sentimentele de fierbinte dra
goste si profundă recunoștință 
ale tuturor minerilor, petroliș
tilor. geologilor si energeticieni- 
lor fată de partid, fată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al partidului, pre
ședintele Republicii, pentru pro
digioasa contribuție adusă la 
progresul multilateral al tării, 
la mărețele realizări obținute de 
poporul nostru în opera de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Aducem un fierbinte omagiu 
tovarășei academician - doctor 
inginer Elena Ceaușescu. stră
lucit om politic, eminentă 
personalitate în stiinta mondia
lă. pentru exemplara-i activi
tate in viata politică a tării. în 
opera . de propășire, a stiintei 
românești in lume.

Comitetul uniunii noastre — 
a spus vorbitorul — a 

făptuirea Programului partidu
lui de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

rind la nivelul unității, o eco
nomie de 3,6 milioane lei. In 
acest scop, am organizat recu
perarea tuturor pieselor de 
schimb posibil de recuperat din 
activitatea de reparații și de 
casări. Trebuie să subliniez 
însă faptul că nu am făcut to
tul in acest domeniu, că mai 
există posibilități pentru creș
terea volumului de piese de 
schimb recondiționate, deoarece 
nu peste tot, la toate locurile 
de muncă, am reușit să dezvol
tăm spiritul gospodăresc. Comi
tetul sindicatului, împreună cu 
consiliul oamenilor muncii au 
stabilit măsuri care să conducă 
la întărirea colaborării între 
secțiile întreprinderii, să anali
zeze întregul colectiv la înfăp
tuirea măsurilor cuprinse în 
programele de creștere mai ac
centuată a productivității mun
cii. ridicarea nivelului tehnic, 
calitativ al produselor, introdu
cerea unui regim sever de eco
nomii, statornicirea unui climat 
de ordine și disciplină, de răs
pundere muncitorească la fie
care loc de muncă.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să exprim hotărîrea 
tuturor oamenilor muncii de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru realizarea exemplară a sar
cinilor de plan, a mărețelo» 
obiective stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului.

acționat pentru ca îndem
nurile și chemările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. „Patriei mai 
mult cărbune", „Tării tot mai 
mult țiței". „Tot mai multă 
energie electrică" să devină de
vize de muncă si acțiune revo
luționară pentru sindicatele 
noastre. S-a acționat pentru 
creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii. îmbunătățirea 
calității producției. reducerea 
consumurilor normate de ma
terii prime, materiale. combus
tibili si energie. Un accent deo
sebit s-a pus ne scurtarea ter
menelor planificate la repara
țiile grupurilor energetice si 
realizarea acestora de bună ca
litate. folosirea cit mai comple
tă a utilajelor din unitățile mi
niere. în special a celor de pro
ductivitate mare, din cariere.

Analizînd în mod critic si 
autocritic activitatea desfășura
tă de sindicatele din ramură, 
trebuie să spunem că aceasta nu 
s-a ridicat întotdeauna la nive
lul cerințelor si posibilităților 
existente. Neajunsurile în acti
vitatea organelor si organiza

țiilor sindicale, de la toate ni
velurile, incepind cu comitetul 
uniunii, au influențat negativ 
realizarea sarcinilor la produc
ția fizică de cărbune, minereuri, 
țiței si energie electrică.

Cu toate eforturile financiare 
făcute de partidul si statul nos
tru pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă si viată, tre
buie să arătăm că în unele uni
tăti sindicatele si consiliile oa
menilor muncii nu au acționat 
pentru realizarea măsurilor si 
angajamentelor prevăzute în 
contractele colective de muncă.

Actionind în spiritul hotăriri- 
lor de partid, al indicațiilor 
si orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al hotâririlor 
care se vor aproba la actualul 
nostru congres, vom lua toate 
măsurile pentru a realiza în 
cele mai bune condiții pro
gramul energetic. în sectorul 
minier. vom acționa pentru 
realizarea producției de cărbune 
de bună calitate, asigurind o 
exploatare rațională a utilaje

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE LUPEȘ

Am mandatul colectivului de 
muncă al întreprinderii de ma
șini grele București, a spus 
vorbitorul, de a transmite de 
la înalta tribună a congresului 
întreaga noastră gratitudine, 
aleasă recunoștință și prețuire 
pentru orientările și îndrumă
rile prețioase, pentru sprijinul 
permanent pe care secretarul 
genera] al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. le acordă 
dezvoltării și modernizării aces
tei puternice citadele muncito
rești din Capitală.

Exprim, de asemenea, senti
mentele noastre de gratitudine 
față de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
om politic și savant de largă 
recunoaștere internațională, pen
tru înalta competență cu care 
conduce destinele științei româ
nești.

După ce a evidențiat succe
sele obținute de colectivul 
acestei unități în întrecerea so
cialistă dedicată aniversării a 
65 de ani de la făurirea P.C.R. 
și zilei de 1 Mai, vorbitorul 
a arătat : Recenta vizită a 
secretarului general al parti
dului, la întreprinderea de 
mașini grele a prilejuit analiza 
stadiului înfăptuirii programu
lui de modernizare a întreprin
derii, pe această bază stabilin- 
du-se viitoarele direcții de ac
țiune și măsurile practice ce 
trebuie luate pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de mare 
răspundere ce revin colectivu
lui. Informăm congresul că în
făptuirea acestor obiective prio
ritare constituie o preocupare 
de baziă a comitetului sindicatu
lui care, împreună cu consiliul 
oamenilor muncii, acordă o 
atenție deosebită formării ca
drelor, ridicării nivelului pre
gătirii lor profesionale si poli
calificării muncitorilor în me
seriile prioritare pentru între
prindere. 

lor si o bună utilizare a tortei 
de muncă. Vom situa in centrul 
preocupărilor noastre realizarea 
producției de țiței, gaze, creș
terea gradului de recuperare din 
zăcămint a țițeiului, precum si 
descoperirea si punerea în va
loare de noi zăcăminte de sub
stanțe minerale utile.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Convins că exprim una
nima aprobare a congresului, 
propun ca strălucita cuvîntare 
a secretarului general al- parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
fie adoptată ca program de 
muncă și de luptă revoluționa
ră a sindicatelor, angajîndu-ne 
solemn să acționăm cu înalt 
patriotism, cu dăruire și abne
gație pentru Înfăptuirea exem
plară a orientărilor și indica
țiilor pe care le cuprinde, pentru 
dezvoltarea multilaterală a pa
triei. ridicarea pe noi culmi de 
progres și civilizație a Româ
niei socialiste,

în continuare, vorbitorul a 
subliniat : însușindu-și intru 
totul concepția secretarului ge
neral — „nici muncă fără piine, 
nici pîine fără muncă", în
tregul nostru colectiv va urma 
neabătut indicațiile desprinse 
din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 1—2 
aprilie și va acționa pentru 
aplicarea Legii privind re
tribuirea în acord global șl 
în acord direct, documente care 
au fost prelucrate în toate 
colectivele noastre de muncă- 
Comitetul sindicatului și con
siliul oamenilor muncii, sub 
conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, se vor im
plica cu mai multă răspundere 
în mobilizarea eforturilor oa
menilor muncii pentru obține
rea unor rezultate care să 
situeze în continuare între
prinderea noastră la nivelul 
celor fruntașe.

în Încheiere, vorbitorul a 
exprimat angajamentul de a 
transpune în viață sarcinile 
încredințate, precum și adeziu
nea colectivului de la între
prinderea de mașini grele 
București la politica de pace și 
colaborare internațională pro
movată cu consecvență de 
partidul și statul nostru, de 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
Anul Internațional al Păcii — 
a spus el — nu trebuie să 
rămină un an de simple de
clarații, oricit de frumoase ar 
fi acestea. Să respingem hotărît 
orice încercări de recurgere la 
forță și la amenințarea cu fo
losirea forței, astfel încît re
lațiile dintre state să fie așe
zate ferm pe principiile res
pectului reciproc, independenței 
și suveranității, neamestecului 
in treburile interne ale altor 
popoare, promovării pe toate 
căile a spiritului înțelegerii și 
încrederii între popoare.

PRIMA ZI A LUCRĂRILOR
In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene

ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, joi, 24 aprilie, au început, la Sala Palatului 
Republicii, lucrările Congresului Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

Acest reprezentativ forum al de
mocrației noastre muncitorești-revo- 
luționare își desfășoară lucrările in 
atmosfera de puternică efervescen
ță creatoare, de deplină angajare 
muncitorească, patriotică, in care 
toti oamenii muncii. întregul popor 
acționează, cu dăruire și abnegație, 
pentru a cinsti mărețul eveniment 
aniversar de la 8 Mai — împlinirea 
a șase decenii și jumătate de Ia fău
rirea Partidului Comunist Român — 
cu noi și remarcabile succese în 
toate domeniile de activitate, pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul in curs și pe între
gul cincinal, a programului supli
mentar de producție industrială, 
pentru ridicarea României pe culmi 
tot mai înalte de civilizație și pro
gres, pentru afirmarea ei tot mai 
puternică in lumea contemporană.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întim- 
pinat cu urale și ovații prelungite : 
s-a aclamat îndelung, cu însuflețire. 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“.

In aceste manifestări pline de căl
dură ale reprezentanților milioane
lor de oameni al muncii, membri ai 
sindicatelor, și-au găsit expresie 
sentimentele de profundă stimă și 
aleasă prețuire pe care clasa noas
tră muncitoare, întregul popor le 
nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
iubit și încercat al partidului și sta
tului, care, cu neobosită energie și 
pilduitoare dăruire, și-a dedicat în
treaga viață și activitate ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a 
celor ce muncesc, înfloririi continue 
a României socialiste, creșterii pres
tigiului și rolului ei in lume, cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

împreună cu secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in pre
zidiul ședinței de deschidere a con
gresului au luat loc membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidului.

De asemenea, in prezidiu au luat 
loc președintele, vicepreședinții și 
secretarii Consiliului Central al 
U.G.S.R., președinți ai uniunilor sin
dicatelor pe ramuri, ai consiliilor 
sindicale județene, ai organizațiilor 
sindicale din întreprinderi și insti
tuții. conducători de întreprinderi, 
oameni ai muncii, fruntași in pro
ducție din unitățile industriale și 
agricole.

In prezidiu se aflau, de aseme
nea, reprezentanți ai organizațiilor 
sindicale internaționale și ai unor 
organizații sindicale de peste hotare.

La lucrările congresului iau parte 
2 045 delegați, reprezentind pe cei 
peste șapte milioane de membri ai 
sindicatelor din țara noastră.

în calitate de invitați, participă 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat si ai guvernului, acti
viști de partid și de stat, conducă
tori ai organizațiilor de masă și 
obștești, ai unor ministere și insti
tuții centrale, alți oameni ai muncii 
de la orașe și sate.

Erau de față șefi ai misiunilor di

plomatice acreditați la București, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

Deschiderea lucrărilor congresului 
a fost marcată prin intonarea Im
nului de' Stat al Republicii Socia
liste România.

Luind cuvîntul, tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele și din însărcinarea Consiliului 
Central, să declar deschise lucrările 
Congresului Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Republica Socialistă 
Romania, care se desfășoară in preaj
ma aniversării a 65 de ani de la fău
rirea _ gloriosului Partid Comunist 
Român, eveniment de importanță is
torică în viața și activitatea poporu
lui nostru.

Cu cele mai vibrante simțăminte 
de stimă și respect, cu profundă 
recunoștință și nemărginită bucurie, 
salutăm prezența la lucrările con
gresului a marelui erou între eroii 
neamului, ctitorul României socialis
te moderne, personalitate proeminen
tă a lumii contemporane, înflăcărat 
luptător pentru înțelegere, colaborare 
și pace in lume, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prezența dumneavoastră, mult sti-, 
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, la congresul nos
tru constituie o deosebită cinste și 
onoare și reprezintă o nouă și eloc
ventă expresie a atenției acordate 
de partid, de dumneavoastră per
sonal activității sindicatelor ca orga
nizație de masă a oamenilor muncii, 
a înaltei griji și preocupări ce le ma
nifestați pentru creșterea continuă a 
rolului lor in sistemul democrației 
noastre muncitoresti-revoluționare. 
in întreaga viață economico-socială a 
patriei noastre.

Gindurile și sentimentele .de alea
să prețuire și stimă ale delegaților 
și invitaților la congresul nostru se 
îndreaptă, de asemenea, către to
varășa Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, prim viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele Con
siliului Național al Științei și învă
țământului, eminentă personalitate a 
partidului si statului nostru, strălucit 
om de știință, de largă reputație 
internațională, militant de frunte 
pentru cauza păcii și colaborării in
tre popoare.

Salutăm cu căldură prezența la 
congresul nostru a membrilor Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al partidului, a mem
brilor Consiliului de Stat, și ai gu
vernului, a reprezentanților organe
lor centrale de stat și ai organizați
ilor de masă și obștești.

Salutăm, de asemenea, cu satis
facție și bucurie, prezența delegați
lor de peste hotare, in a căror parti
cipare vedem expresia bunelor relații 
de prietenie, colaborare și solidari
tate dintre organizațiile sindicale din 
țările noastre în lupta pentru apăra
rea intereselor vitale ale oamenilor 

muncii, pentru progres și pace in 
lumea întreagă.

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor are înalta îndatorire de a 
analiza cu exigență și răspundere, in 
mod critic și autocritic, activitatea 
desfășurată de organele și organiza
țiile sindicale in perioada de la ulti
mul congres, modul in care am înde
plinit orientările și sarcinile date de 
secretarul general al partidului și de 
a stabili direcțiile principale și căile 
de acțiune ale sindicatelor pentru 
creșterea contribuției lor la înfăp
tuirea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului, a 
mărețelor obiective de dezvoltare 
economico-socială a țării in cel de-al 
VlII-lea cincinal șt in perspectivă 
pină în anul 2000.

După alegerea organelor de lucru 
ale congresului — Prezidiul, Comisia 
de validare, Secretariatul, Comisia 
pentru redactarea proiectelor de ho- 
tărîri si a rezoluției. Comisia pen
tru pregătirea propunerilor de can
didați pentru organele. centrale ale 
U.G.S.R. — delegații au adoptat, 
în unanimitate, următoarea ordine 
de zi :

— Raportul Consiliului Central 
asupra activității desfășurate de la 
congresul precedent și sarcinile ce 
revin sindicatelor pentru înfăptuirea 
hotăririlor istorice ale celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului- Co
munist Român.

— Raportul Comisiei Centrale de 
Cenzori a U.G.S.R.

— Alegerea Consiliului Central al 
U.G.S.R. și a Comisiei Centrale de 
Cenzori.

— Adoptarea Rezoluției Congresu
lui Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

— Adoptarea Apelului adresat oa
menilor muncii și centralelor sindi
cale din țările europene, S.U.A. șl 
Canada, de pe alte continente, în ve
derea intensificării luptei pentru de
zarmare, colaborare și pace.

S-a aprobat, de asemenea, Regu
lamentul de desfășurare a lucrărilor 
congresului. Lucrările vor avea loc 
în plen și in șase comisii pe domenii 
de activitate.

In numele tuturor delega- 
tilor si invitaților. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost adresată 
rugămintea de a lua cuvîntul în ca
drul Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

Primit cu deosebită căldură, cu 
cele mai profunde simțăminte de 
dragoste și stimă, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului partidu
lui și statului nostru a fost urmărită 
cu viu interes, cu deplină satisfac
ție și aprobare, fiind subliniată, in 
repetate rinduri, cu îndelungi și pu
ternice aplauze și ovații.

Un grup de pionieri au urcat la 
tribună și au oferit, cu deosebită dra
goste, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori.

Mulțumind tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru magistra
la cuvintare rostită de la tribuna 
congresului — cuprinzător program 
de acțiune al sindicatelor pentru 
îndeplinirea exemplară a rolului si 
atribuțiilor ce le revin in societatea 
noastră — tovarășa Lina Ciobanu a 
spus :

In numele participanților la con
gres. aT tuturor membrilor sindicate

lor din țara noastră, vă exprimăm 
cele mai respectuoase mulțumiri 
pentru aprecierile și îndemnurile 
dumneavoastră mobilizatoare și vă 
asigurăm că lucrările congresului 
nostru, întreaga activitate a sindica
telor vor avea la bază sarcinile și 
orientările pe care le-ați trasat și as
tăzi pentru afirmarea și mai puter
nică a sindicatelor in viața econo
mică și socială a patriei noastre.

Insușindu-ne pe deplin indicațiile 
și orientările dumneavoastră, vom 
acționa cu întreaga răspundere pen
tru perfecționarea stilului si meto
delor de muiică ale organelor și or
ganizațiilor de sindicat, pentru afir
marea lor mai puternică în viața po
litică, economică și socială a țării, 
pentru mobilizarea tuturor oameni
lor muncii la realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și a programelor 
prioritare, menite să asiaure dezvol
tarea intensivă a economiei națio
nale și ridicarea pe o treaptă supe
rioară a calității muncii și vieții în
tregului nostru popor.

Uniunea Generală a Sindicatelor 
din România iși îndeplinește o înda
torire de onoare acționind perseve
rent pentru înfăptuirea t politicii 
externe a partidului și statului nos
tru. a demersurilor de larg răsunet 
internațional inițiate de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, consacrate făuri
rii unei lumi mai bune și mai drepte, 
fără arme și războaie, a unei lumi a 
păcii și înțelegerii între toate națiu
nile.

Mulțumlndu-vă cu respect și re
cunoștință, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija deo
sebită pe care dumneavoastră. Comi
tetul Central, întregul partid o pur- 
tați sindicatelor, vă adresăm, din 
adâncul inimilor noastre, cele mai 
calde urări de multă sănătate, viață 
îndelungată, aceeași nesecată și vi
guroasă putere de muncă și creație, 
pentru a conduce poporul român 
spre noi culmi de progres și civiliza
ție, pentru triumful nobilelor idea
luri ale socialismului și păcii in lu
mea întreagă.

Prima parte a lucrărilor ședinței 
de dimineață a luat sfîrșit într-o 
atmosferă entuziastă, de puternică 
vibrație patriotică. Participantii au 
aclamat din nou, cu însuflețire, pen
tru gloriosul nostru partid comunist, 
pentru scumpa noastră patrie, jfentru 
harnicul și talentatul nostru popor, 
constructor încercat al socialismului 
și comunismului.

Puternic mobilizați de chemă
rile și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. participantii au 
dat glas hotărîrii milioanelor de oa
meni ai muncii, membri ai sindica
telor din țara noastră, de a acțio
na neabătut. în strînsă unitate în ju
rul partidului, pentru înfăptuirea 
exemplară a planurilor si programe
lor de dezvoltare a patriei, a hotă
rîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului. ‘

în continuare, au început dezbate
rile în plen pe marginea probleme
lor înscrise la ordinea de zi.

Au luat cuvîntul tovarășii Ilie Bo- 
loga, președintele Consiliului muni
cipal al sindicatelor București, Cos- 
tică Lungu, președintele sindicatului 
de la Combinatul petrochimic Pi
tești, Ion Iosefide, președintele Co
mitetului Uniunii sindicatelor din 
metalurgie și construcții de mașini, 
Mariana Frîncu, președintele sindi

catului de la întreprinderea „Elec- 
trotimiș", județul Timiș, Gheorghe 
Sanda, președintele Comitetului U- 
niunii sindicatelor din construcții, 
materiale de construcții și industria 
lemnului.

In unanimitate, congresul a apro
bat Raportul comisiei de validare, 
prezentat de tovarășa Maria Du- 
țescu.

Au luat, apoi, cuvîntul tovarășii 
Grațian Faur, președintele Consi
liului județean al sindicatelor Hune
doara, Ecaterina Rățoi, președintele 
sindicatului de la întreprinderea de 
tricotaje și perdele Pașcani, județul 
Iași, Valeriu Popescu, președintele 
sindicatului de la întreprinderea mi
nieră Urdari, județul Gorj, Maria 
Meiloiu, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Sibiu, Nicolae 
Leu, președintele sindicatului de la 
Combinatul siderurgic Galați, Elena 
Cătanâ, cercetător la ICECHIM 
București, Toma Huluță, președinte
le sindicatului de la Trustul de fo- 
raj-extracție Momești, județul Ba
cău, Nicolae Florea, președintele 
sindicatului de la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie" Bucu
rești, Anghel Ifrim, președintele 
sindicatului de la I.A.S. Insula Mare 
a Brăilei, Teodor Drăghici, președin
tele sindicatului de la întreprinderea 
de autocamioane Brașov, Costan Do- 
brican, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Maramureș, 
loan Macovei, președintele sindica
tului de la întreprinderea de meca
nică fină București, Teodor Petruș, 
președintele sindicatului de la în
treprinderea mecanică de material 
rulant „16 Februarie" Cluj-Napoca.

în cursul după-amiezii, in cadrul 
dezbaterilor generale au mai luat 
cuvintul tovarășii : Alexandru Toa- 
der, președintele Comitetului Uniu
nii sindicatelor din întreprinderile 
miniere, petrol, geologie și energie 
electrică, Gheorghe Lupeș, șef de 
secție la întreprinderea de mașini 
grele-București, Maria Deac, pre
ședintele Consiliului județean al sin
dicatelor Mureș, Aurel Tigoianu, 
președintele sindicatului din unită
țile de comerț exterior-București, 
Cristinel Petreanu, președintele sin
dicatului de la Combinatul siderur- 
gic-Hunedoara, Gheorghe Predescu, 
membru al Consiliului municipal al 
sindicatelor Turnu Măgurele, Elena 
Verona Burtea, președintele Comite
tului Uniunii sindicatelor din uni
tățile industriei ușoare, Teodor Copil, 
președintele sindicatului de la în
treprinderea de vagoane Arad. Maria 
Parasehiva Beudean, medic, vicepre
ședinte al Comitetului Organizației 
Democrației și Unității Socialiste de 
la spitalul Clinic de recuperare Cluj- 
Napoca, Vaier Giurgiu, președintele 
Comisiei inginerilor și tehnicienilor 
a Consiliului sindicatelor din secto
rul 5, nfunicipiul București, Floarea 
Bucur, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Dîmbovița, 
Mihai Stan, președintele sindicatului 
de la Centrala „Delta-Dunării", ju
dețul Tulcea, Alexandru Trăileseu, 
maistru oțelar la Combinatul side- 
rurgic-Reșița, Marin Baicu, pre
ședintele Consiliului județean al sin
dicatelor Olt, Dobrița Țigăran, pre
ședintele Comitetului Uniunii sindi
catelor din învățămint, știință, cul
tură, poligrafie, presă și edituri, 
Mircea Axinte, membru al Comite
tului sindicatului de Ia Centrala an
trepriză generală de construcții-mon- 

taj București, Ion Tilincă, președin
tele Consiliului județean al sindica
telor Satu Mare.

In continuare a avut loc 
o ședință solemnă consacrată 
prezentării delegațiilor organiza
țiilor sindicale naționale și 
internaționale care participă la lu
crările congresului : Federația Sin
dicală Mondială, Organizația Inter
națională a Muncii (O.I.M.), Confe
derația Internațională a Sindicatelor 
Arabe (C.I.S.A.), Consiliul Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., Federația 
Sindicatelor din întreaga Chină, 
Consiliul Central al Sindicatelor din 
Bulgaria, Consiliul Central al Sin
dicatelor din Cehoslovacia, Federa
ția' Generală a Sindicatelor din 
R.P.D. Coreeană, Centrala Oameni
lor Muncii din Cuba, Federația Sin
dicatelor Libere Germane, Consiliul 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, 
.Consiliul Central al Sindicatelor din 
Mongolia, înțelegerea Națională a 
Sindicatelor din Polonia, Consiliul 
Central al Sindicatelor din Ungaria, 
Federația Sindicatelor din Vietnam, 
Uniunea Sindicatelor din Austria, 
Federația Pancipriotă a Muncii, Or
ganizația Centrală a Sindicatelor din 
Finlanda, Confederația Generală a 
Muncii din Franța, Uniunea Sindica
telor Vest-Germane, Uniunea Sindi
catelor Funcționarilor Publici din 
R.F. Germania, Confederația Gene
rală a Muncii din Grecia, Mișcarea 
Sindicală Antidictatorială Unită din 
Grecia, Frontul Muncitoresc Antidic- 
tatorial din Grecia, Confederația 
Generală Italiană a Muncii, Uniunea 
Italiană a Muncii, Uniunea Generală 
a Muncitorilor din Malta, Confede
rația Generală a Oamenilor Muncii 
Portughezi — Intersindicala Națio
nală, Confederația Sindicală a Co
misiilor Muncitorești din Spania, 
Uniunea Generală a Oamenilor 
Muncii din Spania, Confederația 
Sindicatelor Oamenilor Muncii Pro
gresiști din Turcia — D.I.S.K., Con
federația Sindicatelor din Turcia — 
Turle — I.Ș., Congresul Sindicatelor 
din Africa de Sud, Uniunea Oame
nilor Muncii din Burundi, Federația 
Generală a Sindicatelor din Egipt, 
Congresul Sindicatelor din Ghana, 
Uniunea Națională a Muncitorilor 
din Guineea-Bissau, Uniunea Ma
rocană a Muncii, Federația Sin
dicatelor Muncitorilor din Ma
dagascar, Uniunea Națională a 
Oamenilor Muncii din Mali, Federa
ția Generală a Oamenilor Muncii 
din Mauritania, Organizația Oameni
lor Muncii din Mozambic, Congresul 
Muncii din Nigeria, Federația Gene
rală a Sindicatelor Palestiniene, 
Uniunea Sindicatelor din Ruanda, 
Federația Generală a Sindicatelor 
din Somalia, Federația Generală a 
Sindicatelor Muncitorilor din Sudan, 
Uniunea Generală Tunisiană a Mun
cii, Congresul Sindicatelor din Zim
babwe, Uniunea Națională a Munci
torilor Zairezi, Confederația Naționa
lă a Oamenilor Muncii din Togo, Con
gresul Muncii din Gambia, Consiliul 
Central al Sindicatelor din Afganis
tan, Federația Sindicatelor din Fili- 
pine, Asociația Națională a Sindica
telor din Filipine, Congresul Sindi
catelor din întreaga Indie. Centrala 
Sindicatelor Indiene, Federația Ge
nerală a Sindicatelor Iordaniene, 
Federația Generală a Sindicatelor 
din Irak, Federația Generală a Mun
cii din Israel — Histadrut, Consiliul 
General al Sindicatelor din Japonia— 

Sohyo, Federația Națională a Sindi
catelor Muncitorilor și Funcționarilor 
din Liban — Fenasol, Federația Ge
nerală a Sindicatelor Muncitorilor din 
Siria. Mișcarea Națională Tntersin- 
dicală din Argentina, Centrala Unită 
a Oamenilor Muncii din Brazilia, 
Coordonatoarea Națională Sindicală 
din Chile, Confederația Sindicală a 
Oamenilor Muncii din Columbia, 
Confederația Unitară a Oamenilor 
Muncii din Republica Dominicană, 
Confederația Oamenilor Muncii din 
Ecuador, Congresul Muncii din 
Mexic, Centrala Sandinistă a Oame
nilor Muncii din Nicaragua. Centrala 
Națională a Oamenilor Muncii din 
Panama, Convenția Națională a Oa
menilor Muncii din Uruguay. Cen
trala Unitară a Oamenilor Muncii 
din Venezuela.

Delegații și reprezentanți ai orga
nizațiilor sindicale naționale și in
ternaționale care participă la lucră
rile congresului au transmis mesaje 
de salut forumului sindicatelor din 
România.

Pe adresa congresului au fost tri
mise, de asemenea, mesaje și tele
grame de salut din partea următoa
relor organizații sindicale : Uniunea 
Generală a Oamenilor Muncii din 
Algeria, Uniunea Națională a Oa
menilor Muncii din Angola, Confe
derația ■'Sindicatelor Creștine și Fe
derația Generală a Muncii din 
Belgia, Confederația Educatorilor din 
Quebec-Canada, Federația Sindica
telor din Danemarca, Uniunea Sin
dicatelor din Elveția', Federația Sin
dicatelor din Etiopia, Congresul Na
țional al Sindicatelor din India, Fe
derația Sindicatelor din Laos, Con
federația Sindicatelor Creștine și 
Confederația Sindicatelor Indepen
dente din Luxemburg, Congresul Sin
dicatelor din Marea Britanie, Con
federația Sindicatelor din Norvegia, 
Federația Sindicatelor din Olanda, 
Confederația Sindicatelor din Suedia, 
Organizația din New York a Uniu
nii Sindicatelor Docherilor de pe 
Coasta de Est — S.U.A.

In mesaje sînt exprimate salutul 
de prietenie și solidaritate militan
tă a organizațiilor sindicale de peste 
hotare cu Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România, dorința lor 
de a conlucra tot mai activ pentru 
a-și aduce o contribuție sporită la 
soluționarea marilor probleme cu care 
se confruntă astăzi omenirea, pentru 
edificarea unei lumi a păcii, înțe
legerii și colaborării pe planeta 
noastră.

în numele membrilor de sindicat 
din țara noastră, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R. a expri
mat cele mai calde mulțumiri orga
nizațiilor sindicale naționale și in
ternaționale, care, prin delegațiile pre
zente sau prin mesajele transmise 
congresului, au ținut să-și exprime 
solidaritatea și prietenia cu Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia, subliniind că prezența lor la 
congres, ‘mesajele adresate sînt o 
dovadă a bunelor relații existente 
intre sindicatele din țările noastre, 
a hotăririi lor de a colabora tot 
mai strins pentru împlinirea dezi
deratului fundamental al oamenilor 
muncii de a trăi într-o lume a păcii 
și înțelegerii între popoare.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S A ÎNEiLNIT CU TOVARĂȘUL JOUCE DEL PDADII, 

secretar general al Partidului Comunist Peruan(Urmare din pag. I)
lalte forțe democratice pentru inde
pendență. pentru apărarea interese
lor naționale, pentru dezvoltarea e- 
conomică de sine stătătoare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a arătat că 
problemele din această regiune pot 
șl trebuie soluționate prin mijloace 
politice, fără amestec din afară.

De asemenea, a fost reliefată în
semnătatea lichidării subdezvoltării, 
a întăririi colaborării și conlucrării 
dintre țările în curs de dezvoltare, 
in vederea elaborării unei strategii 
comune pentru soluționarea grave
lor probleme cu care se confruntă 
— inclusiv în ceea ce privește dato

riile externe extrem de mari ale 
acestor țări — pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale. 
Evidențiindu-se legătura dintre de
zarmare și dezvoltare, s-a insistat 
asupra însemnătății pe care ar 
avea-o reducerea cheltuielilor mili
tare și alocarea fondurilor astfel e- 
liberate pentru progresul economico- 
social al statelor, și îndeosebi al ce
lor rămase in urmă.

A fost reafirmată hotărirea Parti
dului Comunist Român și Partidului 
Comunist Peruan de a milita pentru 
Întărirea unității, solidarității și co
laborării intre partidele comuniste 
și muncitorești, bazate pe principiile 
deplinei egalități In drepturi, Încre

derii și stimei reciproce, respectării 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora in mod independent, fără 
nici un amestec din afară, linia po
litică, strategia și tactica revoluțio
nară, in conformitate cu realitățile 
și condițiile specifice istorice, națio
nale și sociale din țara respectivă. 
S-a exprimat, totodată, voința celoT 
două partide de a contribui, alături 
de forțele iubitoare de pace de pre
tutindeni, la schimbarea cursului 
periculos al evenimentelor, la pro
movarea unei politici de destindere, 
colaborare și pace.

La Întrevedere a participat tova
rășul Ion Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.
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In spiritul relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre România și Turcia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușestu,
Primiți, vă rog, mulțumirile mele cele mai cordiale pentru felicitările 

adresate cu ocazia realegerii mele în funcția de secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist Bulgar.

Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta și în viitor in interesul popoarelor 
bulgar și român, al țărilor comunității socialiste, al cauzei păcii și so
cialismului.

Vă adresez dumneavoastră, comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din 
România vecină și frățească urări de mari succese în realizarea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al Partidului Comunist Român, în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate în patria dumneavoastră.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar

Cronica zilei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial și Guvernului Republicii Populare Ungare, al po
porului ungar și al nostru personal, vă mulțumim pentrp felicitările și bu
nele urări transmise cu prilejul celei de-a. 41-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Ne exprimăm speranța că prietenia dintre ,popoarele noastre și colabo
rarea dintre cele două țări se vor dezvolta pe multiple planuri, pe baza idei
lor marxism-leninismului și a internaționalismului proletar. Sîntem convinși 
că îndeplinirea înțelegerilor înscrise în documentele convenite împreună 
impulsionează dezvoltarea multilaterală a relațiilor noastre. Vă dorim dum
neavoastră și poporului român noi succese în edificarea socialismului.

JÂNOS KÂDÂR
Secretar general 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare

GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Ministrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, general- 
colonel Vasile Milea, a adresat o te
legramă de felicitare „ministrului 
Forțelor Armate Populare ale R.P.D. 
Coreene, vicemareșal O. Gin U, cu 
prilejul celei de-a ’54-a aniversări a 
Zilei Armatei Populare Coreene.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.P.D. Coreene in 
țara noastră, colonel superior Riu 
Sing Riong, s-a întîlnit cu cadre di
dactice și elevi ai școlii militare de 
ofițeri activi de aviație „Aurel 
Vlaicu", precum și cu militari dintr-o 
unitate a armatei noastre, cărora 
le-a vorbit despre semnificația eve
nimentului aniversat.

Participanții la intilniri au vizio
nat un film artistic și unul docu
mentar, puse la dispoziție de Amba
sada R.P.D. Coreene la București.

Cu prilejul celei de-a 54-a aniver
sări a creării Armatei Populare Co
reene. atașatul militar, aero si naval 
al R.P.D. Coreene la București, co
lonel superior Riu Sing Riong, a ofe
rit, joi, un cocteil.

Au participat general-locotenent 
Ilie Ceausescu, adjunct al ministru
lui apărării naționale -și secretar a’ 
Consiliului Politic Superior al Arma
tei. reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. activiști de 
partid si de stat, generali si ofițeri 
superiori, ziariști.

Au luat parte Zo Iang Guk. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
atasati militari, aero si navali acre
ditat! in tara noastră. •

(Agerpres)
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împotriva militarizării Cosmosului
BONN 24 (Agerpres). — în ca

drul dezbaterilor din Bundestag, 
reprezentanții partidelor de opozi
ție au criticat programul american 
„Inițiativa de apărare strategică" 
și participarea R. F. Germania la 
realizarea acestuia.

Social-democrații, a relevat in 
intervenția sa liderul fracțiunii 
parlamentare a P.S.D., Hans- 
Jochen Vogel. se pronunță Împo
triva extinderii cursei înarmărilor 
in Cosmos și a participării vest- 
germane la realizarea programului 
„Inițiativa 
Publicarea 
a textului 
tre R.F.G.
acest program atestă că este vorba

de apărare strategică", 
in presa vest-germană 
acordurilor secrete din- 
și S.U.A. cu privire la

de un acord cu caracter militar — ) 
a relevat Vogel. Prin aceasta, gu- i 
vernul R.F.G. și-a asumat răspun- * 
derea politică pentru consecințele ț 
realizării programului cunoscut sub i 
numele de „Războiul stelelor" și 1 
pentru noua spirală a cursei înar- i 
mărilor.

moscut sud <
stelelor*' și 1

SUCCESE IN ÎNDEPLINIREA PLANULUI 
PE PATRU LUNI ALE ANULUI

Hotăriți să lntîmpine cu noi și 
importante realizări gloriosul ju
bileu al partidului și ziua de 1 
Mai, oamenii muncii din industria 
județului Timiș au îndeplinit, la 
24 aprilie, sarcinile de plan pe pri
mele patru luni ale anului. Pînă la 
sfirșitul lunii aprilie, in industria 
județului se va realiza o producție 
suplimentară în valoare de peste 
450 milioane de lei. Acest succes 
a fost obținut în condițiile econo
misirii a peste 2 400 tone metal. 
14 000 tone combustibil convențio
nal și 1 100 MWh energie electrică.

In telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către Comite
tul județean Timiș al P.C.R., se 
arată că, pe deplin conștienți de 
marile sarcini care revin județului 
din documentele Congresului al 
XIII-lea al partidului, oamenii 
muncii din industria timișeană se 
angajează să facă totul pentru în
deplinirea la un înalt nivel calita
tiv și de eficiență a indicatorilor 
de plan, a tuturor obiectivelor in 
profil teritorial, asigurînd creșterea 
necontenită a contribuției județului 
la măreața operă de propășire mul
tilaterală a patriei noastre.

Oamenii muncii de pe meleagu
rile județului Suceava, acționind 
cu energii sporite pentru intîmpi-

narea celei de-a 65-a aniversări a 
făuririi Partidului Comunist Ro
mân și a zilei de 1 Mai cu noi și 
remarcabile realizări, au îndepli
nit, la 24 aprilie, planul producției- 
marfă industriale pe primele pa
tru luni ale anului. Sînt create 
astfel condiții ca, pină la sfirșitul 
lunii aprilie, să se obțină o pro
ducție suplimentară în valoare de 
330 milioane lei.

In telegrama adresată tovară
șului NICOLAE CEAUSESCU, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, de 
către Comitetul județean Suceava 
al P.C.R. se spune : Puternic mo
bilizați de prețioasele dumnea
voastră indicații și orientări, ac
ționăm pentru a depăși producti
vitatea muncii planificată cu 3.5 
la sută, iar prin diminuarea consu
murilor specifice să obținem "eco
nomii insumind 420 tone de metal, 
1 300 mc material lemnos, 17 000 
tone combustibil și 7 000 MWh e- 
nergie electrică. Vă asigurăm, și 
cu acest prilej, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru îndeplini
rea exemplară a obiectivelor ce ne 
revin din documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidului și ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 1—2 
aprilie 1986, contribuind astfel la 
înflorirea României socialiste.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică, timpul probabil pentru 
intervalul 25 aprilie, ora 20 — 28 apri
lie, ora 20. In țară : Vremea se men
ține caldă, în cea mai mare parte a 
țării, iar' cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi izolate, care vor avea și 
caracter de aversă, în vestul și nordul

țării, în a doua parte a intervalului. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
4 și 14 grade, mai scăzute in depresiu
nile Intramontane, la începutul inter
valului, iar maximele se vor situa în
tre 20 șl 30 de grade, mai coborite pe 
Litoral. In București : Vremea se men
ține caldă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi» cuprinse Intre 7 
și 10 grade, iar cele maxime întrb 26 
și 28 de grade.

INFORMAȚII
GIMNASTICA. începînd de astăzi 

și pină duminică, sala „Victoria" din 
Ploiești va găzdui cea de-a 29-a edi
ție a Campionatelor internaționale 
de gimnastică ale României, Ia care 
și-au anunțat participarea sportive 
și sportivi din 20 de țări, printre 
care U.R.S.S., R.D. Germană. Bulga
ria, Ungaria, S.U.A., Cehoslovacia, 
Capada, Brazilia, Spania, Italia și 
Cuba.

Vineri, în prima zi de întreceri, cu 
începere de la ora 17.00. se va des
fășura concursul masculin pentru 
individual compus.

FOTBAL. Agenția France Presse, 
după meciul România — U.R.S.S. 
(2—1) : „Echipa României a repurtat 
un succes meritat în fața echipei 
U.R.S.S., miercuri, la Timișoara. 
Fotbaliștii români au reușit un foarte 
bun rezultat, care constituie și prima 
lor victorie asupra fotbaliștilor so
vietici". In continuare, se arată că 
echipa noastră a dominat această în-

SPORTIVE
tilnire și a avut numeroase ocazii de 
a înscrie, dar portarul Dasaev a 
apărat excelent, evitînd majorarea 
scorului.

AUTOMOBILISM. Azi, la Tulcea, 
începe „Raliul Deltei", cea de-a doua 
etapă a campionatului național pe 
1986. Traseul măsoară 429 km (17 
probe de clasament și 19 controale 
orare). întrecerea are un grad sporit 
de dificultate, rezultat din numărul 
kilometrilor de parcurs (pe asfalt și 
pe macadam) și din faptul că mai 
mult de jumătate din traseu va fi 
străbătută pe timpul nopții. Primul 
start, după-amiază (ora 17,01) : 
primul sosit, după miezul nopții 
(ora 2,45).

HOCHEI. La campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa A) de 
la Moscova, echipa S.U.A. a întrecut 
cu scorul de 5—0 (0—0, 2—0, 3—0) 
formația R.F. Germania, iar selecțio
nata Cehoslovaciei a învins cu 8—1 
(1—0, 4—1, 3—0) echipa Poloniei.

In județele Hunedoara, 
Suceava, Mureș și Cluj 
s-a încheiat semănatul 
porumbului și al altor 

culturi de primăvară
Oamenii muncii din agricultura 

județelor Hunedoara și Suceava, 
intensificîndu-și eforturile pentru 
executarea lucrărilor din actuala 
campanie agricolă, au Încheiat in- 
sămințarea porumbului. a altor 
culturi de primăvară.

In telegramele adresate cu 
acest prilej tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de comitetele ju
dețene de partid respective, se 
arată că în prezent se acționează 
pentru terminarea in cel mai scurt 
timp a plantării legumelor in cimp. 
pentru executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor prăsitoare, 
recoltarea furajelor, înfăptuirea 
programului de dezvoltare si mo
dernizare a zootehniei, pentru pu
nerea in valoare a rezervelor de 
care dispun unitățile agricole in 
vederea creșterii substanțiale a 
producției vegetale și animaliere.

★
In perioada de după ultimele 

ploi, oamenii muncii din agricul
tura județului Mureș au Înregis
trat ritmuri superioare la semăna- 
lui porumbului. Ca urmare, in sea
ra zilei de joi, această importantă 
lucrare a fost încheiata pe toate 
cele peste 50 000 hectare. Acum se 
muncește intens la plantarea răsa
durilor de tomate, vinete și ardei 
pe cele 7 000 hectare prevăzute a se 
cultiva cu aceste specii legumi
cole. Continuă, de asemenea, pri
ma p.rași-lâ manuală la sfecla de 
zahăr, lucrare efectuată pînâ acum 
pe mai bine de 70 la sută din cele 
12 100 hectare cultivate. (Gheorghe 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

★
In unitățile agricole din județul 

Cluj au fost întreprinse, in ulti
mele zile, ample masuri pentru 
desfășurarea in ritm susținut și la 
nivel calitativ superior a lucrărilor 
agricole de primăvară. Buna orga
nizare a muncii, folosirea mai efi
cientă a tractoarelor și celorlalte 
mijloace mecanice, prezența per
manentă în cimp a specialiștilor 
pentru asigurarea asistenței tehni
ce au condus la. încheierea semă
natului porumbului pentru consum. 
Ac iun se acționează cu toate for
țele’ mecanice și umane la semă
natul soiei și al fasolei pentru boa
be pe ultimele suprafețe. (Marin 
Oprea, corespondentul „Scînteii").
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Intreținindu-se cu reprezentantul 
tării noastre la aniversare, șe
ful statului turc a rugat să 
6e transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
și cele mai bune urări, evocind cu 
satisfacție relațiile prietenești de În
țelegere și colaborare existente în
tre România și Turcia.

Evoluția favorabilă a relațiilor ro- 
mâno-turce a fost relevată, de ase
menea, cu ocazia primirii oaspeților 
de către primul ministru, Turgut 
Ozal, și președintele Marii Adunări 
Naționale, Necmettin Karaduman.

ANKARA 24 (Agerpres). I. Ma- 
doșa transmite : Președintele Re
publicii Turcia. Kenan Evren. i-a 
primit pe deputății din diferite țări, 
inclusiv din România, care au par
ticipat la festivitățile consacrate 
constituirii primei adunări națio
nale a statului turc modern, in 
urmă cu 66 de ani. sub conducerea 
lui Kemal Atatiirk. In alocuțiunea 
rostită cu această ocazie, șeful sta
tului turc s-a referit la semnifi
cația deosebită a evenimentului ani
versat pentru dezvoltarea Turciei 
moderne și a mulțumit călduros na
țiunilor reprezentate la festivitățile 
de la Ankara.

(Agerpres). i
Americii au 1

WASHINGTON 24 
— Statele Unite ale 
cheltuit cel puțin șase miliarde 
dolari pentru programul de înar
mări spațiale al Pentagonului 
„Inițiativa de apărare strategică" 
(S.D.I.), evidențiază publicația 
„Aviation Week and Space Tech
nology", citată de agenția A.D.N.

Să înceteze experiențele nucleare!
TOKIO 24 (Agșrpres). — Sute 

de locuitori ai Hiroshimei au luat 
parte la o manifestație împotriva 
exploziilor nucleare. La mitingul 
care a avut loc in fața monumen-

tulul victimelor bombardamentu
lui atomic american, participanții 
au cerut Statelor Unite să înceteze 
imediat experiențele cu asemenea 
arme de distrugere în masă.

Opinia publică trebuie să-și iacă auzit glasul
OTTAWA 24 (Agerpres). — La 

Montreal s-a desfășurat o Confe
rință internațională cu tema „Ilu
zii și realitate in secolul nuclear" 
la care au participat personalități 
ale vieții politice, oameni de știin
ță, diplomați, cadre didactice din 
Canada, Marea Britanie, S.U.A., 
U.R.S.S. și din alte țări, relatează

a

I

agenția T.A.S.S. Țelul reuniunii 
fost de a impulsiona activitatea de 
conștientizare a maselor largi ale 
opiniei publice asupra pericolului 
pe care îl implică pentru întreaga 
omenire continuarea cursei înar
mărilor, exploziile nucleare expe
rimentale, extinderea cursei înar
mărilor, in spațiul extraatmosferic.

Sesiunea Consiliului Mondial al Păcii
Mesajul secretarului general al C.C. al P.C.U.S.

ORIENTUL
BEIRUT 24 (Agerpres). — Starea 

de tensiune este întreținută la Beirut 
de repetatele izbucniri ale ciocnirilor 
între diferitele forțe rivale. In noap
tea de miercuri spre joi schimburi 
sporadice de focuri au fost înregis
trate între milițiile opuse la linia 
de demarcație dintre estul și vestul 
Beirutului. Surse ale poliției au afir
mat că cinci persoane au fost rănite 
în timpul acestor tiruri.

Pe de altă parte, după cum infor
mează agențiile internaționale de 
presă, joi. Forțele Libaneze, una din 
principalele miliții, au eliberat 33 
persoane răpite la linia de demarca
ție în. anul 1983. Această măsură este 
apreciată ca un' gest de bunăvoință 
în vederea reluării negocierilor pen
tru încetarea conflictului intern.

Autoritățile Israeliene de ocupație 
continuă acțiunile represive împo
triva, natriotilor palestinieni din te
ritoriul de pe malul vestic al Ior
danului. Recent, un tribunal militar 
israelian a condamnat la 10 ani în
chisoare trei natrioti palestinieni sub 
clasica învinuire de împotrivire fată 
de autoritățile de ocupație.

Politia israeliană a operat arestări

MIJLOCIU
si in rindul populației locale la Na
blus. Ramallah, Gaza si Duheish.

(Agerpres)
AMMAN 24 (Agerpres). — Autori

tățile israeliene de ocupație au creat 
incă o așezare de tip militarizat De 
teritoriul ocupat de pe malul vestic 
al Iordanului, a anunțat agenția 
Petra. Noua implantare este situată 
la citi va kilometri de orașul Jenin.

Pînă acum, relevă agenția, autori
tățile de ocupație au infiintaț peste 
200 de așezări în teritoriile arabe 
ocupate.

AMMAN 24 ' (Agerpres). — In 
capitala Iordaniei a sosit o delegație 
a O.N.U. în cadrul unei misiuni de 
informare asupra practicilor Israe
lului in teritoriile arabe ocupate. 
Membrii delegației vor avea între
vederi cu oficialități din Ministerul 
Afacerilor Externe al Iordaniei și 
vor vizita un număr de tabere de 
refugiați palestinieni. Vor fi audiați, 
de asemenea, martori și personali
tăți palestiniene deportate.

Rezultatele misiunii vor fi transmi
se Adunării Generale a O.N.U.

SOFIA 24 (Agerpres). — La Sofia 
au început Joi lucrările sesiunii Con
siliului Mondial ai Păcii. Participă 
reprezentanți ai organizațiilor națio
nale din peste 140 de țări ale lumii, 
inclusiv din România.

Luind cuvintul in deschiderea lu
crărilor, Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R P. Bulga
ria, s-a referit la creșterea încordă
rii internaționale și- a pericolului de 
izbucnire a unui război nuclear. în
grijorarea comună presupune și o 
răspundere combină a oamenilor față 
de întărirea păcii. Bulgaria socialis
tă, a spus el. va promova și in 
viitor o politică de pace și coope
rare.

★
MOSCOVA 24 (Agerpres). - In 

mesajul adresat de Mihail Gorba- 
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., participauților la sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii, ce «a

desfășoară la Sofia, se subliniază că 
acum atit guvernele, cit și forțele 
obștești trebuie să acționeze cu 
consecvență spre un țel precis

Programul sovietic de politică ex
ternă, arată secretarul general al 
C1C. al P.C.U.S.. cuprinde în sine 
multe idei și inițiative ale opiniei 
publice iubitoare de pace. înfăptui
rea lui practică depinde In mare mă
sură și de mișcările, curentele și or
ganizațiile obștești, de capacitatea 
oamenilor, de diferite orientări ideo
logice, de a proceda la dialog și în
țelegere reciprocă asupra probleme
lor cardinale ale războiului și păcii, 
de colaborarea lor la acțiuni concre
te comune.

Mesajul exprimă încrederea că, și 
de acum înainte. Consiliul Mondial 
al Păcii iși va aduce o contribuție 
majoră In acest proces, relatează a- 
genția T.A.S.S.

Noi proteste împotriva acțiunilor militare americane 
in zona Mediteranei

TRIPOLI 24 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat unui grup de ziariști 
sovietici, Moammer El Geddafi, con
ducătorul Marii Revoluții de la 1 
Septembrie al Jamahiriei Arabe Li
biene, a co'ndamnat acțiunea S.U.A. 
împotriva tării sale. El a subliniat 
că, apreciind in mod realist răspun
derea pentru cauza păcii și dind curs 
apelurilor diferitelor state, organiza
ții internaționaleI și obștești, condu
cerea revoluționară a Jamahiriei Li
biene a hotârit să nu acționeze in 
direcția escaladării acțiunilor mili
tare, care ar ti putut duce la extin
derea conflictului.

Moammer El Geddafi, reliefează
T. A.S.S., a dât o înaltă apreciere 
propunerilor sovietice cu privire la 
retragerea flotelor militare ale
U. R.S.S. și S.U.A. din Marea Medi- 
terană.

BELGRAD 24 (Agerpres). — Adu
narea R.S.F. Iugoslavia a condamnat 
agresiunea americană. împotriva Ja

mahiriei Libiene, considerind-o drept 
un act de încălcare a Suveranității, 
integrității teritoriale și independen
ței unei țări nealiniate. Potrivit 
agenției Taniug, concluziile desprinse 
din dezbaterile din Consiliul Federal 
ai Adunării R.S.F.I. in această pro
blemă atestă că agresiunea america
nă pune in pericol pacea și securita
tea în 'Mediterana.

TRIPOLI 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Capului Verde, 
Aristides Pereira, a adresat un 
mesaj conducătorului Marii Revolu
ții de la 1 Septembrie al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Moammer El Geddafi, in care con
damnă cu fermitate agresiunea Sta
telor Unite împotriva Libiei, expri- 
mind solidaritatea țării sale cu po
porul libian in fața acestui act ame
rican calificat drept o acțiune vio
lentă intolerabilă — informează 
agenția J.A.N.A.

Un apel al guvernului R.P.D. Coreene
PHENIAN 24 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută presei, vicepremie- 
rul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, Chong Jun Gl, a 
lansat un apel guvernelor și popoare
lor iubitoare de pace din întreaga 
lume, solicitîndu-le să sprijine pro
punerea R.P.D. Coreene ca Jocurile 
Olimpice de vară din 1988 să fie or
ganizate in comun de Nordul si 
Sudul Coreei — transmite agenția 
A.C.T.G.

Inițiativa noastră — se arată in 
declarație — are ca scop asigurarea

unei desfășurări normale a Olimpia
dei, de a crea condiții favorabile 
instaurării păcii in Coreea și reali
zării unificării pașnice si indepen
dente a patriei. In prezent, autorită
țile sud-coreene folosesc evenimen
tul olimpic pentru scopuri propagan
distice împotriva R.P.D. Coreene, 
urmărindu-se perpetuarea divizării 
patriei și crearea a „două Corei", 
ceea ce este contrar aspirațiilor le
gitime de unitate ale națiunii 
coreene.

Grecia se pronunță pentru continuarea eforturilor 

îndreptate spre denuclearizarea Balcanilor
ATENA 24 (Agerpres). — Coopera

rea egală In drepturi cu toate țările 
in lupta pentru pace, destindere și 
dezarmare constituie bazele politicii 
externe a Greciei — a spus premie
rul elen, Andreas Papandreu. deschi- 
zînd dezbaterile de politică externă 
din Parlamentul grec.

Premierul a menționat că țara sa 
cere continuarea eforturilor pentru 
realizarea denuclearizării Balcanilor 
și a pledat pentru diversificarea 
cooperării cu țările vecine. Grecia 
— a spus el — dorește, de aseme
nea, să întrețină relații bune cu 
Turcia și este gata să aibă convor
biri de îndată ce se va găsi o soluție 
la problema Ciprului.

Ședința Seimului 
R. P. Polone

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
ședinței Seimului R. P. Polone", in
formează agenția P.A.P. Forul le
gislativ suprem a examinat infor
marea guvernului cu Drivire Ia si
tuația agriculturii și industriei ali
mentare in anul 1985. adoptînd o ho- 
tărîre in această problemă. Au fost 
aprobate, de asemenea, o serie de 
proiecte de lege.

La lucrări au participat Wojciech 
Jaruzelski, prim secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone. Zbigniew 
Messner, președintele Consiliului de 
Miniștri, alti conducători polonezi.

Papandreu a subliniat că Grecia și 
Cipru și-au exprimat sprijinul pen
tru misiunea de pace a secretarului 
general al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar. dar ultima propunere de 
soluționare a problemei cipriote nu 
este satisfăcătoare.

Grecia se opune militarizării spa
țiului extraatmosferic și consideră 
că programul Inițiativa de apărare 
strategică nu este un sistem de 
apărare — a spus vorbitorul.

Refenndu-se la atacul aerian al 
aviației americane împotriva Jama- 
hiriei Libiene, premierul Papandreu 
a relevat că Grecia nu se va alătura 
sancțiunilor întreprinse de C.E E 
împotriva Jamahtriei Libiene.

ROMA

Plenara C.C. al P.C.I.
ROMA 24 (Agerpres). — La Roma 

s-au încheiat lucrările plenarei C.C. 
al P. C. Italian, in cadrul căreia au 
fost alese noul Secretariat si noua 
Direcțiune ale P.C.I.. informează 
agenția A.N.S.A.

Secretariatul, in frunte cu Ales
sandro Natta. continuă să fie alcătuit 
din nouă membri — Luciano Lama. 
Gavino Angius. Giorgio Napolitano. 
Achille Occhetto. Massimo D’Alema. 
Giuseppe Chiarante. Alfredo Reichlin. 
Aldo Tortorella. Livia Turco.

Direcțiunea P.C.I. este formată din 
39 de membri. în loc de 34 pînă 
acum.

O cuvîntare a președintelui S.U.A.
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Luind cuvintul la o reuniune a Ca
merei de Comerț a S.U.A.. președin
tele Ronald Reagân — informează 
agențiile U.P.I. și A.P. — a evocat 
temele economice care vor fi dezbă
tute la apropiata reuniune la nivel 
înalt, de la Tokio, a principalelor 
țâri occidentale industrializate. Șeful 
executivului american a declarat că 
S.U.A. sint împotriva orotectionis- 
mului si a apreciat, totodată, că do
larul este angaiat intr-un ..nroces de- 
ajustare". „Sperăm că partenerii 
noștri la reuniunea de la Tokio — a 
spus el — vor concretiza avantajul 
reducerii prețului petrolului într-o 
creștere economică mai mare si în 
noi locuri de muncă". In ce privește 
Dolitica economică fată de lumea a 
treia, președintele Reagan a fost de 
părere că accentul ar trebui dus pe 
comerț, și mai puțin pe ajutorul eco
nomic.

El a arătat că la reuniunea de la 
Tokio va fi analizat și asa-zisul 
„Plan Baker", care, de fapt, urmă
rește sporirea dependentei țărilor in 
curs de dezvoltare, debitoare de cor
porațiile transnaționale. R. .Reagan a 
menționat că la Tokio va insista ca 
partenerii din grupul ..celor sa'ote" 
să-si deschidă Dietele centru produ
sele americane.

Evocind relațiile Est-Vest. pre
ședintele S.U.A. si-a reafirmat voin
ța de a crea „relații mai stabile si 
mai constructive" cu U.R.S.S.

Președintele Reagan a reafirmat, 
totodată. Dolitica sa agresivă fată de 
Jamahiria Libiană. amenințind că 
va recurge din nou la forță „dacă 
va considera necesar". El a declarat 
că va cere aliatilor occidentali nu 
numai sprijin, ci si o participare la 
viitoare acțiuni ca cea întreprinsă 
recent împotriva Jamahiriei Libiene.

INTILNIRE. Secretarul general 
a C.C. al P.C. Chinez, Hu Yao- 
barig. s-a întîlnit joi, la- Beijing, cu 
Faruk Kaddoumi, membru al Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — 
anunță agenția China Nouă. După 
ce a relevat sprijinul de care se 
bucură in lume lupta justă a. po
porului palestinian, Hu Yaobang a 
arătat : „Poporul chinez se va 
afla alături de palestinieni pînă la 
victoria lui finală, susține cu ho- 
tărire O.E.P., singurul reprezen
tant legitim al palestinienilor, și 
cere cu fermitate- restabilirea tu
turor drepturilor lor legitime".

COMUNICAT COMUN. La În
cheierea convorbirilor diritre .Ni
kolai Rîjkov. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.. și 
Sultan Aii Keshtmand, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Afganistan, care a tntreprins o vi
zită oficială in U.R.S.S.. la Mosco- 

1 va a fost dat publicității un co
municat comun in care se relevă 
dorința părților de a dezvolta re
lațiile bilaterale in diferite dome
nii. Convorbirile au prilejuit o tre
cere in revistă a problemelor ac
tualității internaționale, subliniin- 
,du-se că pentru asigurarea păcii 
și unei securități trainice in lume 
este deosebit de importantă înfăp
tuirea de măsuri practice de dezar
mare, îndeosebi de dezarmare nu
cleară.

AGENȚIILE DE PRESA
scurt

'.......................... .

CONGRES. La Titograd s-au 
încheiat lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al Uniunii Comuniști
lor din Muntenegru, care a ales 
noul. Comitet Central și delegații 
muntenegreni la cel de-al XIII-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. Miliari Radovici a 
fost ales președinte al Comitetu
lui Central al U.C. din Munte
negru — informează agenția Ta
niug.

PARLAMENTUL DANEZ a 
adoptat joi o ordine de zi propusă 
de Partidul Social-Democrat (prin
cipala formațiune politică din o- 
poziție) prin care impune guver
nului minoritar de centru-dreapta 
să condamne experiențele nu
cleare americane și să acționeze 
pentru organizarea unei confe
rințe internaționale care să in
terzică efectuarea unor asemenea 
teste. Agenția France Presse no
tează că guvernul danez a deplîns 
recentele experiențe nucleare 
americane, fără să le condamne.

DECLARAȚIE, tn condițiile ac
tuale, în fața ofensivei marelui 
capital, a noilor tendințe din so
cietatea franceză, sint necesare 
coeziunea strînsă a tuturor comu
niștilor, intensificarea acțiunilor 
oamenilor muncii — se subliniază 
intr-o declarație a Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Francez, difuzată 
la Paris. Conducerea partidului co
munist a elaborat un program de 
acțiuni, care «prevede dezbaterea 
largă a actualelor probleme prac
tice și teoretice ale societății fran
ceze, ale perfecționării activității 
P.C.F. în lumina hotăririlor Con
gresului al XXV-Iea al partidului. 
Biroul Politic a adresat un apel tu
turor comuniștilor, tuturor oameni
lor muncii din Franța de a desfă
șura lupta în apărarea drepturilor, 
intereselor și cuceririlor lor so
ciale.

CIOCNIRI. Intre marea majori
tate a populației din ghetoul ne
gru Alexandra de lingă Johan
nesburg și zeci de unități ale po
liției regimului rasist de la Pre
toria s-au produs în ultimele 24 
de ore ciocniri ample. Populația de

culoare s-a masat pe un stadion, 
exprimindu-și protestul față de 
sistemul de apartheid. Poliția a 
intervenit cu mașini blindate și 
elicoptere, deschizînd focul și fă- 
cind uz de gaze lacrimogene. Pe 
lingă cei nouă monți înregistrați in 
rindul demonstranților de la Ale-, 
xandra, au fost semnalați nume
roși răniți, un număr de 40 de 
persoane fiind spitalizate.

ZBORUL STAȚIEI ORBITALE 
„MIR". După cum transmite agen
ția T.A.S.S.. in conformitate cu 
programul asigurării funcționării 
in continuare a stafiei științifice 
orbitale „Mir“. in noaptea de 23 
aprilie a fost lansată nava automa
tă de transport sovietică „Progress- 
26“. Ea este destinată șă asigure 
stafiei orbitale materiale consuma
bile. precum si alte încărcături. 
Nava automată de transport ..Pro
gress^" a fost inscrisă pe o orbită 
circumterestră cu parametri — 274 
km la apogeu ; 190 km la perigeu : 
înclinația fată de planul ecuatorial 
— 51,6 grade si perioada de rotafie 
in jurul Pămintului de 88.8 minute.

EXPLOZIA unei bombe artiza
nale a provocat, joi, pagube se
rioase birourilor companiei ae
riene „British Airways" din cen
trul Londrei. Incendiul declanșat 
a fost stins de pompieri după a- 
proximativ o oră. Au fost avariate, 
de asemenea, clădirile învecinate; 
Nu au fost anunțate victime.
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