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ÎN ÎNTÎMPINAREA 
ANIVERSĂRII PARTIDULUI

ȘI A ZILEI DE 1 MAI
AU ÎNDEPLINIT planul pe patru luni

• 58 de unităfi economice din județul Dîmbovița
între realizările cu care oamenii 

muncii din județul Dîmbovița în- 
timpină a 65-a aniversare a făuri
rii partidului și ziua de 1 Mai se 
înscrie și îndeplinirea mai devre
me, de către 58 unități economice, 
a sarcinilor pe 4 luni. Avansul în
registrat va permite acestor colec
tive muncitorești să obțină peste 
prevederi o producție marfă in
dustrială în valoare de circa 250

• 46 de unități economice
Colectivele de oameni ai muncii 

din economia județului Bistrlța- 
Năsăud omagiază prin fapte de 
muncă exemplare aniversarea a 65 
de ani de la crearea partidului și 
ziua de 1 Mai. Astfel, 46 unități 
economice au îndeplinit in avans 
sarcinile de plan pe primele patru 
luni ale anului. Cu cele mai bune

milioane lei. Vor fi produse supli
mentar importante cantități de 
lignit, epergie electrică pe bază de 
cărbune, oțel aliat, produse ale in
dustriei electrotehnice și electroni
ce, ciment, lacuri și vopsele, prefa
bricate din beton, confecții textile 
și alte produse solicitate de eco
nomia națională și la export. 
(Gheorghe Manea, corespondentul 
„Scînteii").

din județul Bistrița-Năsăud
rezultate se înscriu in acest bilanț 
întreprinderea de utilaj tehnologic, 
întreprinderea mecanică. între
prinderea de textile netesute „NE- 
TEX". întreprinderea de materia
le de construcții din Bistrița s-a. 
(Gheorghe Crișan, corespondentul 
„Sein teii").

VASLUI : Produse 
în avans Ia export 

în întâmpinarea gloriosului ju
bileu al partidului și a zilei 
de 1 Mai. colectivele de oameni 
ai muncii din industria județu
lui Vaslui și-au intensificat efortu
rile pentru îndeplinirea exem
plară a contractelor încheiate cu 
partenerii de peste hotare. Acor- 
dînd o atenție deosebită producției 
destinate exportului, colectivele 
din 15 unități economice vasluiene 
au expediat partenerilor externi, 
peste sarcinile la zi, produse de 
înaltă calitate în valoare de 32 mi
lioane lei. Cu cele mai bune re
zultate se prezintă pînă acum oa
menii muncii de la întreprinderile 
de materiale izolatoare și de apa
rate de măsură și control din 
Vaslui, întreprinderea de rulmenți 
și cea de elemente pneumatice și 
aparate de măsură Bîrlad, între
prinderea de tricotaje Huși. (Petru 
Necula, corespondentul „Scînteii").

PORȚILE DE FIER II: 
Ritmuri susținute 

de lucru
La toate punctele de lucru de pe 

șantierul hidrocentralei Porțile de 
Fier II se înregistrează zilnic rit
muri de execuție superioare celor 
prevăzute, care pot fi considerate 
adevărate recorduri. Constructorii 
și montorii de aici s-au angajat, 
în cinstea aniversării partidului și 
a zilei de 1 Mai, să devanseze fi
nalizarea obiectivelor din planul 
pe acest an. în acest scop, ei ac
ționează energic pentru folosirea la 
întreaga capacitate a utilajelor și 
instalațiilor moderne din dotare, 
realizarea de randamente tot mai 
înalte în toate schimburile. Nu
mai în perioada care a tre
cut din acest an, constructorii 
și montorii au realizat peste sar
cina planificată lucrări în valoare 
de 35 milioane lei. (Virgil Tătaru, 
corespondentul ..Scînteii").

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit vineri 
după-amiază delegația parlamentară 
a Republicii Libaneze, condusă de 
Hussein El Husseini, președintele 
Adunării Naționale, care efectuează 
o vizită în țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale.

Din delegație fac parte deputății 
Zaki Mazbouti și Farid Gebran.

Conducătorul delegației a adresat 
vii mulțumiri pentru posibilitatea 
oferită de a vizita România, de a 
cunoaște o serie de realizări remar
cabile obținute de poporul român în 
dezvoltarea multilaterală a patriei.

precum și pentru întrevederea acor
dată. Totodată, oaspetele a dat o 
înaltă apreciere politicii externe a 
României, activității desfășurate de 
președintele Nicolae Ceaușescu pe 
plan internațional, inițiativelor si 
demersurilor sale de pace, pentru 
soluționarea problemelor complexe 
cu care se confruntă omenirea. In 
acest context, președintele parlamen
tului libanez a apreciat poziția con
structivă a României privind regle
mentarea politică a situației din 
Orientul Mijlociu, restabilirea păcii, 
liniștii și normalizarea vieții econo- 
mico-sociale în Liban.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru aprecierile și sen

timentele exprimate și a adresat 
urări de pace și prosperitate poporu
lui libanez prieten.

In timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
au fost relevate bunele relații ro- 
mâno-libaneze, precum și însemnă
tatea întîlnirilor la nivel înalt, care 
au pus baze trainice raporturilor 
dintre cele două țări. S-a exprimat, 
de asemenea, dorința de a diversi
fica colaborarea pe diverse planuri, 
de a intensifica conlucrarea lor pe 
plan internațional, în folosul celor 
două popoare, al cauzei păcii, destin
derii și cooperării internaționale.
(Continuare in pag. a V-a)

Amplu foram al democrației muncitoresti revolutionare

Dimensiuni ale transformărilor 
din anii construcției socialiste
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entru înțelegerea mai exactă a realității pe care 
o desemnează cifra la care ne vom referi este 
obligatoriu să pornim de la trecut, anume de la 
imaginea tipică pe care o înfățișa lumii orașele 

României in urmă cu decenii, o imagine, o situație 
economică și socială moștenite de la trecutele orinduiri 
și pe care partidul comunist, exercitîndu-și mandatul de 
forță conducătoare a revoluției socialiste, și-a progra
mat, printr-o strategie de amploare, să le transforme 
structural, să mobilizeze energiile întregii națiuni pen
tru a clădi o lume nouă, o țară a înnoirilor, o socie
tate a împlinirii personalității omului, a dezvoltării 
echilibrate pe întregul teritoriu, a unui cadru de viață 
civilizată pentru toți fiii patriei.

Fiind, pe atunci, o 
cum o caracterizase
ră, puțin înainte de 
război, economiștii 
timpului — România 
se etala ca atare nu 
numai prin struc
tura economică și 
socială, ci și prin 
imaginea majorității 
localităților sale. O 
activitate economică 
redusă la cîteva 
meșteșuguri, la măruntul comerț, ici-colo o făbricuță 
modestă, o moară, cîteva ateliere, gara cu cei cițivo 
funcționari și muncitori feroviari. Cu excepția citorva 
importante centre industriale, aceasta era „urbea". O 
găsiți în puzderia de romane și nuvele ale literaturii 
dintre cele două războaie, in universul amar al poe
ziei, de exemplu la Bocovla, o găsiți în presa vremii 
ce se hărnicea să stoârcă relatări de senzație acolo 
unde nimic nu era, cu adevărat, senzațional.

Și acum cifra : în anii construcției socialiste s-au 
creat și produc 250 de zone și platforme industriale 
noi, dispuse armonios în toate orașele țării. Rețineți : 
termenul de platformă industrială implică existența 
unui complex de combinate industriale, uzine și fa
brici moderne. Iar zona poate cuprinde mai multe... 
platforme (de exemplu : platforma chimică, platforma 
construcțiilor de mașini, platforma metalurgică, plat
forma industriei ușoare etc.). 250 de zone și platfor
me industriale noi I In toate orașele ! Dar... nici nu 
are România atîtea orașe. Ele sint, cu totul, 237. Ceea 
ce înseamnă că unele orașe (de regulă, municipiile) 
au, fiecare, mai multe platforme. Existind, de ase
menea, și orașe în care unitățile industriale, deși im
portante, nu alcătuiesc platforme. De exemplu, in 
centrele miniere. Sau petroliere.

Iar cele mai multe, cele mai importante dintre aceste 
realizări sînt rodul muncii entuziaste, dinamice o po
porului, materializat într-o operă constructivă pe mă
sura vocației, voinței și eforturilor sale, o operă ce 
conferă dimensiuni de epopee celei mai rodnice epoci 
din istoria țării — „Epoca Nicolae Ceaușescu".

lată șl citeva cifre care o explică, mai în adine, pe 
prima : noile zone și platforme industriale cuprind

țarâ „eminamente agricola

8 200 de capacități de producție principale. In fiecare 
județ, fonduri fixe în valoare de peste 20 miliarde 
lei. $i, in fiecare județ, capocități pentru o produc
ție de peste 70 000 lei pe locuitor, anual. Totalul 
valorii fondurilor fixe pe țarâ : 2 780 miliarde lei. Co- 
vîrșitoarea majoritate a acestei valori (90 la sută) este 
creația perioodei de după Congresul al IX-lea, Con
gres deschizător de drumuri noi, revoluționare pentru 
destinul luminos ol patriei socialiste. E mult, e de 
sute de ori mai mult decit ceea ce am moștenit.

Politica de repartizare rațională, echilibrată a mij
loacelor de producție în teritoriu, politica de ridicare 
economică și socială a unor zone, județe și localități 
rămase altădată în urmă, înscrisă și urmărită consec
vent in planurile și programele partidului, izvorăște din 

rațiuni economice, 
sociale și umanitare 
profunde. Ea vizează 
punerea în valoare 
la un nivel superior 
a unor rezerve ne
fructificate pînă în 
urmă cu ani și, tot
odată, crearea unor 
condiții egale de a- 
firmare profesională, 
socială a întregii 

este una dintre reali- 
mare importanță, ale 
în cele două decenii 
deceniile celui mai

PLATFORMELE
PROGRESULUI
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în probe tehnologice — 
o nouă instalație 

de înaltă tehnicitate 
și mare randament

Omagiind împlinirea a 65 de ani 
de la făurirea partidului, harnicul 
colectiv muncitoresc al întreprin
derii de producție industrială pen
tru construcții căi ferate din 
Miercurea-Ciuc raportează fjnali- 
zarea, cu două luni înainte de ter
menul planificat, a celei mai mari 
instalații complexe din țară pentru 
concasarea, - grpnularea și sortarea 
pietrei poliedrice, necesară con
structorilor de căi ferate și dru
muri, șantierelor de lucrări hidro
tehnice. Complexul utilaj (în foto
grafie) este dotat cu o instalație 
de comandă centralizată semiauto
mată. El se află in faza finală a 
probelor tehnologice la cariera Su- 
seni-Chlleni, județul Harghita. In
ginerul Zoltan Rakoși, directorul 
întreprinderii, ne precizează : „In
stalația pe care am fabricat-o este 
realizată in întregime după un 
proiect propriu și cuprinde, printre 
altele, un sistem de benzi trans
portoare cu o lungime de peste 
1 000 metri, un grup de preconcasa- 
re, un sistem de sortare și elimi
nare a sterilului, granulatoare, pre
cum și alte subansamble.

Valorificind experiența acumula
tă în fabricarea de utilaje, cit și în 
activitatea de exploatare din carie
re, colectivul întreprinderii a redus 
considerabil ciclul proiectaire-exeeu- 
ție-experimentare-producție. Ast
fel, prin adoptarea unor so
luții originale, cit și prin îmbună
tățirea tehnologiilor folosite pînă 
acum a asimilat în fabricație în 
ultimii ani peste 70 tipuri noi de 
utilaje. Ca urmare a calității uti
lajelor pe care le execută, acestea 
sînt tot mai mult solicitate și de o 
serie de parteneri de peste hotare, 
astfel că planul la export pe pri
mele patru luni ale acestui an a 
fost îndeplinit în proporție de 118 
lâ iSUtă

Eugen DICHISEANU

populații din România. Aceasta 
zările de esență, de cea mai 
partidului nostru, cu deosebire 
de după Congresul al IX-lea, 
substanțial progres din istoria țării.

Deci în toate județele, in toate orașele, o indus
trie modernă, dinamică, eficientă. Aceasta a determi- 1 
nat totala transformare o întregului ansamblu econo- , 
mic și social. A conferit localităților țării forța de a se 
propulsa într-un cadru de viață cu totul nou, suportul 
material al unei existențe cu adevărat civilizate. Forța 
industrială a creat disponibilități pentru mori investiții 
în domeniul dezvoltării sociale. Structurile industriale 
moderne au creat nu numai un uriaș număr ol noilor 
locuri de muncă, ci și o nouă configurație, cu totul 
superioară, a forței de muncă ocupate, au creat un 
univers profesional nou, în consens cu nivelul calitativ 
mereu crescut ai muncii industriale. „Urbea" de altă
dată a căpătat, prin noul ei statut economic, o dimen
siune socială nouă și o nouă înzestrare arhitectonică. 
Din aceeași forță industrială nou creată și-a tras seva 
o impresionantă nouă bază materială a instruirii pro
fesionale și culturale. Există azi în România 30 000 de 
unități ale învățămintului de toate gradele. 75 la sută 
din suprafața lor este creația anilor de construcție 
socialistă. Adăugați casele de cultură (nu doar ele, 
dar șl termenul ce le definește este nou), apoi cine
matografele, spitalele noi, morile magazine...

Chiar dacă orientarea lor geografică e alta, toate 
acestea stau cu fața către... noua sau noile platforme 
industriale de la marginea orașului. Marginea ? Nu. 
Centrul. Centrul economic, dinamic și vital.

Mihai CARANFIL

Mediaș, Strada Șerban 
Vodă hr. ÎI. O placă din 
marmură albă atrage pri
virea : „Această casă a 
fost folosită drept casă 
conspirativă intre anii 
1930—1938 de către comite
tul orășenesc al Partidului 
Comunist Român". însoțiți 
de tovarășa Maria Bucșa, 
secretar cu probleme de 
propagandă la comitetul 
municipal de partid, pă
trundem în curte, cu senti
mentul că pașii noștri tre
zesc ecoul altor pași, de 
demult, deveniți istorie... 
Gazdele — comunistul 
Grațian Rațiu, militant a) 
partidului încă din anii 
ilegalității, și soția sa, Ana 
— ne Întâmpină cu bucurie.

— Totdeauna vizitele tova
rășilor de la partid au fost 
pentru noi prilej de bucu
rie. Doar atât că, pe vre
muri, ele trebuiau tăinuite 
cu grijă, cind, de fapt, 
pregăteau răsăritul anilor 
frumoși ai libertății...

Acum, soții Rațiu nu-?i 
mai tăinuiesc decit lacri
ma din geană pentru tova
rășii căzuți în anii aceia 
grei, de luptă și prigoană. 
$i au mulțumirea sufle
tească de a fi văzut și de 
a fi trăit anii frumoși pen
tru care au luptat. Pentru 
care ei au plătit cu tinere
țea lor zbuciumată. Pen
tru care atîția comuniști 
au plătit cu libertatea și 
chiar cu viața.

CONGRESUL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR 
DIN ROMÂNIA ȘI-A CONTINUAT IERI LUCRĂRILE

Vineri, 25 aprilie, au continuat lu
crările Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

Dezbaterile, in plen și pe comisii, 
s-au desfășurat sub semnul idei
lor de excepțională valoare teo
retică și practică, al orientări
lor și îndemnurilor cuprinse in 
magistrala cuvmtare rostită de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in deschiderea 
lucrărilor congresului, cu privire la 
rolul și sarcinile ce revin sindicate
lor în actuala etapă de dezvoltare 
a patriei noastre.

In numele milioanelor de oameni 
ai muncii din țara noastră, membri 
ai sindicatelor, participanții au dat 
glas sentimentelor de înaltă stimă 
și profundă recunoștință față de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, revolu
ționar și patriot înflăcărat, cel mai 
iubit fiu al națiunii, ilustră persona
litate a lumii contemporane, care 
și-a făcut din slujirea cu adine de
votament a patriei și poporului 
țelul suprem al întregii sale vieți și 
activități.

Vorbitorii au exprimat deosebita 
prețuire față de prestigioasa activi
tate desfășurată de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic, stră
lucit om de știință de unanimă re
cunoaștere internațională, care, cu 
dăruire patriotică și revoluțio
nară, îndrumă permanent am
plul proces de înfăptuire a poli
ticii partidului și statului in dome
niile științei, învățămintului și cul
turii. •

Cei care au luat cuvîntul au pre
zentat pe larg activitatea pli
nă de abnegație desfășurată de 
oamenii muncii din țara noastră 
pentru transpunerea în viață a pro
gramelor de dezvoltare economică și

socială, de ridicare continuă a bu
năstării materiale și spirituale a în
tregului popor. Analizind, în spirit 
critic și autocritic, munca depusă, 
participanții au înfățișat căile și di
recțiile de acțiune pentru perfecțio
narea și îmbunătățirea continuă a 
activității sindicatelor, creșterea ro
lului lor in viața societății noastre, 
in mobilizarea eforturiloi maselor 
largi populare în vederea îndeplini
rii. in cele mai bune condiții, a pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal. Totodată, s-au evidențiat răs
punderile ce revin sindicatelor în 
afirmarea autoconducerii și autoges- 
tiunii, in aplicarea fermă a noului 
mecanism economic în toate dome
niile de activitate.

S-a dat expresie hotărîriî mi
lioanelor de oameni ai muncii, mem
bri ai sindicatelor din patria noas
tră, de a ■ acționa cu întreaga răs
pundere, în spirit revoluționar, pen
tru a întâmpina a 65-a aniversare a 
gloriosului nostru partid cu noi și 
însemnate realizări in toate dome
niile, penj.ru înfăptuirea exemplară 
a mărețelor obiective stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres, pentru 
ridicarea României socialiste pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Participanții au dat o înaltă apre
ciere și au exprimat sprijinul de
plin față de demersurile și acțiunile 
de larg ecou internațional ale to
varășului Nicolae Ceaușescu privind 
soluționarea constructivă a marilor 
probleme ce confruntă omenirea, 
instaurarea unui climat de pace, 
securitate, înțelegere și colaborare 
între națiuni.

La dezbaterile în plen, care au 
avut loc în cursul dimineții, au luat 
cuvîntul tovarășii : Petru Frone, pre
ședintele Consiliului județean al 
sindicatelor Prahova, Dumitru Ma- 
ric.aș, președintele sindicatului de la 
întreprinderea „Electrocentrale" — 
Borzeștâ. Gri gore Comartin. pre
ședintele Comitetului Uniunii sindi

catelor din transporturi și telecomu
nicații, Teodor Bușilă. președintele 
sindicatului de la întreprinderea de 
execuție și exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, județul 
Ialomița, Florea Voinea, secretar al 
Comitetului Central al U.T.C., Ma
rin Mihai, membru al Comitetului 
organizației sindicale de secție, Com
binatul de oțeluri speciale Tirgoviș- 
te, Giinther May, director adjunct 
la întreprinderea mecanică Mîrșa, 
Maria Duțescu, președintele Comite
tului Uniunii sindicatelor din co
merț, cooperație și turism. Ion FIo- 
rișcă, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor Cluj, Mariana 
Velicu, președintele sindicatului de 
la întreprinderea „Electronica" Bucu
rești, Ion Bezna, maistru la 
Combinatul chimic Craiova, membru 
al Consiliului municipal al sindica
telor, Dumitru Luca, directorul Casei 
de cultură a sindicatelor Piatra 
Neamț, Gheorghe Brinză, președin
tele Consiliului județean al sindica
telor Constanța, Ștefan Bereea, pre
ședintele sindicatului de la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
Rădăuți.

Congresul a aprobat, in unanimi
tate, ca, în vederea reprezentării 
corespunzătoare a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, a domeniilor 
de activitate și a județelor, în Con
siliul Central al U.G.S.R. să fie aleși 
257 membri și 84 membri supleanți. 
De asemenea, congresul a aprobat 
ca din Comisia Centrală de Cenzori 
să facă parte 35 membri.
(Continuare in pag. a IV-a)
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Din cuvîntul participanților 
la dezbaterile în plen

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

— Dar a meritat. Ceea 
ce părea, poate, de dome
niul visului, credința noas
tră, a comuniștilor, intr-o 
lume a dreptății și a dem
nității, s-a împlinit. Sigur 
că nu a fost ușor. Dar a 
meritat.

Pătrundem în „odaia din 
față", dinspre drum. Este

rile muncitorilor și despre 
„răspunsul prompt" al pa
tronilor : concedierea.

— Cetatea Mediașului se 
numără printre cele mai 
vechi și mai puternice 
centre muncitorești din 
țară și, in mod firesc, 
mișcarea muncitorească a 
înflorit aici cu putere. Lo-

schițe, datînd de la 1699, 
Mediașul avea 17 turnuri 
și bastioane de apărare. 
Iată, așadar, că renumiții 
meșteșugari de- odinioară 
au rămas în memoria ora- 
știlui nu numai prin obiec
te valoroase, care să le a- 
teste măiestria profesio
nală, ci și prin rolul lor

Tradiția muncitoreasca 
a lucrului de calitate

încăperea de unde pornea 
spre Mediașul anilor ’30 
cuvintul partidului. Ca in
tr-un sanctuar, lucrurile 
sint păstrate aici tn ordi
nea lor de pe vremuri. 
Ana Rațiu nu îngăduie 
schimbări aici. Mobila, ta
petul, totul e neschimbat.

Comunistul Grațian Ra- 
țju, la cei 83 de ani ai săi, 
are ce povesti și o face cu 
plăcere. Povestește despre 
Mediașul muncitoresc pe 
care el îl cunoaște mai 
bine, poate, decit oricine ; 
despre oameni ; despre 
prima grevă pe care a or
ganizat-o și a condus-o, în 
tinerețe. Despre tevendică-

cul breslelor de odinioară 
a fost luat de detașamen
tele revoluționare ale cla
sei muncitoare. Se poate 
vorbi, aici, la Mediaș, de o 
îndelungată tradiție in
dustrială și de luptă.

...Despre numeroasele 
bresle existente in Mediaș 
stau mărturie, între altele, 
turnurile de apărare și 
bastioanele al căror nume 
evocă limpede breasla care 
avea misiunea de a asi
gura, în punctul respectiv, 
apărarea orașului. Turnul 
aurarilor, turnul pietrari
lor, turnul fierarilor, tur
nul tunarilor, bastionul 
cojocarilor». Potrivit unei

de apărători ai orașului 
de pe Tîrnava Mare. Stră
batem, călăuziți de to
varășa Doina Comșa, mu
zeograf coordonator al 
Muzeului municipal Me
diaș, spațiul „fizic și isto
ric" in care s-a dezvoltat 
așezarea. Vechi leagăn de 
cultură și civilizație, păs
trător de ‘dovezi de inesti
mabilă valoare privind 
continuitatea de locuire a 
populației daco-romane în 
Transilvania, Mediașul a 
împletit în permanentă 
tradiția cu modernitatea. 
Iar modernele întreprinderi 
industriale de astăzi — ca 
un argument — se trag

din bresle și valorifică, în 
continuare, secrete pro
fesionale care fac incon- 
fundabile produsele reali
zate aici. Un astfel de 
exemplu îl constituie fa
brica de încălțăminte 
„8 Mai", renumită în multe 
țări ale lumii.

.Altă întreprindere bine 
cunoscută este „Emailul 
roșu", întreprinderea cu 
cea mai diversificată 
gamă ■ sortimentală din 
lume, în materie. Renăs
cută din temelii în anii 
ce au urmat Congresului 
al IX-lea al partidului — 
ca și „Vitrometan" și în
treprinderea de geamuri, 
de altfel — „Emailul roșu" 
este cea mai marc între
prindere din Mediaș ca 
număr de personal și a 
doua ca valoare a produc
ției industriale, după „Au- 
tomecanica", a cărei pro
ducție anuală este de ordi
nul miliardelor.

întreprinderea „Auto- 
mecanica", unitate a con
strucției de mașini, cea 
mai mare întreprindere 
producătoare de autoca- 
rosări speciale din țară, 
s-a dezvoltat pe locul unei 
foste întreprinderi de re-

Anlca FLORESCU
(Continuare In pag. a V-a)
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CONGRESUL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA
Din cuvîntul participantilor la dezbateri 
CUVlNTUL TOVARĂȘEI

MARIA DEAC
Congresul Uniunii Generale 

a Sindicatelor din România, 
important forum al democrației 
noastre muncitorești-revoluțio- 
nare. constituie un nou prilej de 
manifestare a recunoștinței tu
turor oamenilor muncii față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
marele nostru conducător, re
voluționarul și patriotul înflăcă
rat, neobositul luptător pentru 
triumful idealurilor nobile de 
independență, libertate, cola
borare și pace în lume.

Adresăm, totodată, cele mai 
alese sentimente de stimă și 
recunoștință tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, reputat om politic 
și de știință, pentru importanta 
contribuție adusă la îndepli
nirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru, la progresul științei, învă- 
țămîntului și culturii româ
nești, pentru atenția acordată 
folosirii cuceririlor geniului 
uman exclusiv în slujba înal
telor idealuri de pace și pro
gres ale întregii omeniri.

După ce a arătat că oamenii 
muncii din județul Mureș au 
îndeplinit cu 46 zile înainte de 
termen prevederile cincinalului 
1981—1985, realizind un spor de 
producție industrială de 3,6 mi
liarde lei, vorbitoarea a relevat 
contribuția însemnată adusă de 
sindicate la mobilizarea oame
nilor muncii în acțiunea de 
creație științifică și tehnică de 
masă din cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României", 
accentul mare pus pe organiza
rea întrecerii socialiste, pe apli
carea și generalizarea inițiati
velor muncitorești, pe creșterea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
AUREL TIGOIANU

Consiliul sindicatelor din uni
tățile de comerț exterior a ac
ționat In permanență pentru 
aplicarea cu consecvență a 
hotăririlor partidului șt statului 
nostru, a indicațiilor și orientă
rilor date de secretarul general 
al partidului. In cincinalul 
1981—1985, volumul comerțului 
exterior a crescut cu 25 la sută, 
într-un ritm mediu anual de 
circa 5 la sută. Urmărind apli
carea întocmai a politicii eco
nomice a partidului privind 
prioritatea exportului, s-a asi
gurat creșterea acestuia într-un 
ritm mediu anual de 8 la sută. 
S-au înregistrat schimbări im
portante în structura exportu
lui românesc, concretizate, pe 
de o parte, In diversificarea 
nomenclatorului de mărfuri și 
servicii pe care le oferim par
tenerilor externi, iar pe de altă 
parte în creșterea ponderii pro
duselor cu un grad ridicat de 
prelucrare.

Referindu-se la neajunsurile 
care mai persistă in activitatea 
organelor și organizațiilor sin
dicale din unitățile de comerț 
exterior, a cadrelor tehnlco- 
economice care lucrează in sis
temul de comerț exterior, vor
bitorul a subliniat că acestea re 
datoresc și organelor șl organi
zațiilor de sindicat care nu s-au 
implicat activ, eficient, in mo
bilizarea oamenilor muncii la 
realizarea sarcinilor de export. 
De asemenea, el a subliniat că 
organele șl organizațiile sindi
cale din întreprinderile de co
merț exterior vor trebui să ma-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CRISTINEL PETREANU

Conducted cu clarviziune și 
înaltă cutezanță revoluționară 
opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, a subliniat vorbito
rul, secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
tiu al națiunii noastre, a dl- 
recționat științific activitatea 
pe care o desfășoară sindica
tele în etapa actuală, superioa
ră, de dezvoltare a țării.

Raportez înaltului forum că 
am pășit In actualul cincinal 
animați de dorința fierbinte de 
a da patriei cit mai mult metal 
de bună calitate. Avem deja pe 
primele luni din acest an o 
producție suplimentară de cocs 
metalurgic, aglomerat feros, 
fontă, oțel, laminate finite 
aliate.

După ce a evidențiat preocu
pările colectivului combinatului 
pentru ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, 
creșterea productivității muncii, 
perfecționarea organizării mun
cii, modernizarea producției, 
sporirea eficienței întregii acti
vități economice, vorbitorul a 
arătat că aceste aspecte au fost 
pe larg dezbătute în adunările 
generale ale oamenilor muncii, 
în adunările și conferințole 
sindicale de dare de seamă și 
alegeri. Anul 1986 pune în fața 
colectivului combinatului hune-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PREDESCU

Am ascultat eu deosebită 
atenție cuvintarea rostită la 
congres de conducătorul parti
dului șl statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate marcantă a lumii 
contemporane, promotor al idea
lurilor de pace, progres social 
și colaborare Internațională, din 
care se desprind idei și orien
tări de o importanță deosebită 
pentru activitatea organelor și 
organizațiilor sindicale, docu
ment care ne va sluji pentru o 
lungă perioadă ca îndreptar al 
muncii noastre în toate direc
țiile.

Vă rog să-mi îngăduiți să 
exprim întreaga gratitudine și 
recunoștință a colectivului pe 
care 11 reprezint tovarășei 
academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu, strălucit re
prezentant al științei românești, 
pentru Înalta competentă cu 
care îndrumă cercetarea știin
țifică și tehnologică din țara 
noastră, pentru sprijinul și in

eficientei acestora In procesul 
de producție.

Ca urmare a aplicării iniția
tivei „Contul de economii al 
grupei sindicale", in anul 1985 
s-au obținut economii de 157 
milioane lei, concretizate în 
însemnate cantități de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie, valoarea pieselor de 
schimb și a subanjamblelor re
condiționate depțHd 550 mili
oane lei. v

Menționînd că organizațiile 
de partid, de sindicat, consi
liile oamenilor muncii s-ău 
preocupat de fundamentarea 
sarcinilor de plan pe anul 1986 
și de asigurarea condițiilor ne
cesare îndeplinirii integrale a 
acestuia, vorbitoarea a arătat că 
organizațiile sindicale din ju
dețul Mureș sînt conștiente de 
existența unor importante re
zerve încă nevalorificate, care, 
prin intensificarea activității 
politico-educative și organiza
torice, trebuie puse în concor
danță cu cerințele noului me
canism economico-financiar.

în numele tuturor membrilor 
de sindicat din județul Mureș, 
vorbitoarea a exprimat deplinul 
acord față de politica activă de 
pace și colaborare internațio
nală promovată consecvent de 
țara noastră și a adus un 
omagiu fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru ini
țiativele, demersurile și efortu
rile sale neobosite depuse in 
direcția opririi cursei înarmări
lor, in primul rind a celor 
nucleare, pentru apărarea drep
tului suprem al oamenilor și 
națiunilor la viață, libertate și 
pace, la o lume fără războaie 
și fără arme.

nifeste o mai mare preocupare 
pentru îmbunătățirea conlucră
rii cu Întreprinderile producă
toare, atît pentru realizarea la 
timp a producției pentru ex
port, cît și pentru îmbunătăți
rea permanentă a nomenclato
rului de produse oferite la ex
port.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, în vi
branta cuvlntare rostită la con
gresul nostru — a spus vorbito
rul în continuare — trebuie să 
asigurăm o participare mai in
tensă a țării noastre la schim
bul mondial de valori. Desfă- 
șurînd un comerț exterior activ, 
trebuie în același timp să dez
voltăm puternic cooperarea în 
producție In cadrul C.A.E.R., cu 
celelalte țări socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii ce baza principiilor 
deplinei egalități și avantajului 
reciproc. Aceasta nd obligă să 
depunem toate eforturile pen
tru realizarea exemplară, în 
cele mai bune condiții, a pro
ducției pentru export, problemă 
de cea mai mare importantă 
care trebuie să stea în fața sin
dicatelor.

în încheiere, asigur congresul 
că vom mobiliza colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile 
noastre pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor reieșite 
din magistrala cuvlntare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
la deschiderea lucrărilor foru
mului democrației muncitorești.

dorean sarcini sporite : crește
rea volumului producției-marfă 
cu 1,3 miliarde lei, reducerea 
cheltuielilor de producție cu 287 
milioane lei, realizarea unul vo
lum de beneficii superior cu 
419 milioane lei. Sintem con
știent! că pentru atingerea a- 
cestor obiective mobilizatoara 
trebuie să dovedim mal multă 
fermitate în întărirea discipli
nei tehnologice și urmărirea 
îndeaproape a măsurilor stabi
lite pe linia îmbunătățirii cali
tății produselor.

In încheiere, vorbitorul a 
spus: Am reținut cu deose
bit interes din cuvîntarea 
secretarului general ăl partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sarcinile mari ce revin sindi
catelor în afirmarea mai puter
nică a democrației socialiste, 
revoluționare, în buna organi
zare și desfășurare a adunări
lor generale ale proprietarilor, 
producătorilor și beneficiarilor, 
ca foruri muncitorești de con
ducere a întregii activități eco- 
nomlco-sociale din întreprin
deri. Ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru a 
traduce in viață cu tot mal bune 
rezultate conceptul original, 
profund științific al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, potrivit că
ruia în țara noastră „socialis
mul se' construiește cu poporul 
și pentru popor".

drumarea acordate chimiei ro
mânești.

Sindicatul, consiliul oameni
lor muncii, întregul colectiv de 
chimiști de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Tnrnu 
Măgurele au obținut, in cinci
nalul care s-a încheiat, rezul
tate bune la principalii indica
tori economico-flnanciarl. Pro- 
ducția-marfă industrială a cres
cut cu 38.4 la sută față de cin
cinalul anterior, iar productivi
tatea muncii cu 40 la sută. In 
activitatea de creație științifică 
și tehnică de masă au fost an
trenați toți specialiștii și mun
citorii cu înaltă calificare. S-a 
reușit să se Introducă in fa
bricație, cu bune rezultate, 12 
noi tipuri de ingrășămlnte. ceea 
ce a contribuit la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de pro
ducție.

Desigur, rezultatele obținute 
pînă acum puteau fi mai bune 
dacă am fi eliminat din acti
vitatea noastră o seamă de 

neajunsuri. în condițiile trece
rii la o nouă calitate, la dez
voltarea intensivă a economiei, 
se impune să perfecționăm pre
gătirea profesională a cadrelor. 
De asemenea, aș dori să pro
pun să fie intensificate livrările 
la export, folosindu-se mai in
tens Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, mijloc care oferă 
avantajul unui transport în 
condiții optime, rapid și fără 
pierderi.

CUVlNTUL
ELENA VERONA BURTEA

în humele celor 600 000 mem
bri de sindicat din întreprinde
rile industriei ușoare, vorbi
toarea a adus un respectuos o- 
magiu și a exprimat nemărgi
nita recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. eminentul 
conducător al partidului și țării, 
care, prin adînca sa iubire de 
patrie, prin înalta responsabili
tate față de înfăptuirea idea
lurilor de veacuri ale națiunii 
noastre, a determinat și asigu
rat — împreună cu poporul șî 
pentru popor — cea mai dina
mică dezvoltare a vieții econo
mice și sociale din întreaga is
torie a României,

Folosesc acest ales prilej — a 
spus vorbitoarea — pentru a a- 
duce mulțumirile noastre tova
rășei academician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului, pentru 
sprijinul acordat industriei u- 
șoare, în dezvoltarea cercetării 
științifice și tehnice, prin rea
lizarea unor tehnologii noi șî 
modernizarea celor existente, 
ceea ce a contribuit la ridi
carea calității și competitivității 
produselor noastre pe piața ex
ternă.

Mobilizați de organele șl or
ganizațiile sindicale și de cele 
de conducere colectivă la în
făptuirea obiectivelor dezvol
tării economiei naționale, oa
menii muncii din întreprinde
rile industriei ușoare au reali
zat. în cincinalul trecut, o pro
ducție suplimentară de 24 mi
liarde lei, ceea ce reprezintă o 
creștere de 21,9 la sută față de 
plan. In cincinalul trecut s-au 
introdus în producție peste 214 
noi tehnologii, care au contri
buit la creșterea productivității 
muncii cu 13 Ia'sută și obține
rea, pe această cale, a peste 63

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TEODOR COPIL

Ideile $1 orientările cuprinse 
în magistrala cuvintare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — constituie un 
document programatic, de o 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică, model de analiză știin
țifică a modului în care trebuie 
să acționăm cu toții pentru 
creșterea rolului și prestigiului 
sindicatelor, ca organizații de 
masă ale proprietarilor, produ
cătorilor șl beneficiarilor avu
ției naționale, pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Cincinalul 1981—1985 — a spus 
vorbitorul — a constituit pen
tru noi o perioadă de mobili
zare puternică a eforturilor în 
vederea realizării exemplare 
a contractelor externe, a diver
sificării fabricației, a moderni
zării și sporirii gradului de 
integrare, concomitent cu creș
terea susținută a productivității 
muncii, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al produse
lor și reducerea cheltuielilor de 
producție. Am acordat o atenție 
deosebită realizării programelor 
de creștere mai accentuată 
a productivității muncii și de 
reducere a costurilor de produc
ție, acționînd cu consecventă 
pentru buna organizare a pro
ducției șt a muncii, mecanizarea 
și automatizarea proceselor de 
producție și modernizarea teh
nologiilor de fabricație. Un rol

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA PARASCHIVA BEUDEAN

Cu deosebită stimă și 
profund respect exprim în a- 
cest cadru sentimentele de 
înaltă cinstire și deosebită pre
țuire pe care noi, slujitorii me- 
diclnei din județul Cluj, le nu
trim pentru făuritorul Româ
niei moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, pe care îl 
asigurăm de devotamentul nos
tru profund, aducindu-i prino
sul de recunoștință pentru gri
ja manifestată față de sănăta
tea și prosperitatea poporului 
nostru.

Magistrala cuvlntare rostită 
de secretarul general al parti
dului la deschiderea congre
sului nostru constituie un mo
bilizator program de muncă în 
vederea înfăptuirii sarcinilor 
ce revin sindicatelor în ac
tuala etapă de dezvoltare a țării.

Folosesc acest prilej pentru a 
da glas profundei stime pe 
care o purtăm tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om politic 
și savant de reputație mon
dială, pentru activitatea neo
bosită depusă în slujba pro
gresului cercetării științifice și 
dezvoltării medicinei în țara 
noastră.

La mărețele rezultate obți
nute de oamenii muncii din ju
dețul Cluj, o importantă con-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VALER GIURGIU

Concepția nouă, riguros știin
țifică și profund revolu
ționară a conducătorului par
tidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind ro
lul științei șl invățămintulul in 
edificarea noii orindulri în țara 
noastră, prețioasele sale orien
tări și indicații pun in fața 
oamenilor de știință, a cer
cetătorilor sarcini importante 
pentru promovarea pe scară tot 
mai largă a progresului tehnic, 
care are un rol hotărîtor în 
înfăptuirea neabătută a obiec
tivelor ce revin cercetării 
științifice din hotăririle isto*  

La fel ca milioanele de oa
meni din patria noastră — a 
spus in continuare vorbitorul 
— șl noi, muncitorii Combina
tului din Turnu Măgurele, susți
nem din toată inima nobilul de
mers al președintelui României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, In 
vederea asigurării păcii, impe
rativ al Întregii noastre planete, 
drept legitim ăl tuturor oa
menilor de pe Pămînt.

TOVARĂȘEI

la sută din sporul de. producție 
Înregistrat pe perioada 1981— 
1985.

Pe baza măsurilor stabilite 
pentru anul 1986, organele sin
dicale din ramură, împreună cu 
consiliile oamenilor muncii 
s-au preocupat îndeaproape de 
modernizarea fluxurilor tehno
logice din 'Întreprinderi, de or
ganizarea muncii și producției 
pe principii intensive, creind 
in acest scbp, condițiile tehni- 
co-materiale necesare realizării
sarcinilor de plan și a progra
mului suplimentar de produc
ție. Rălevlnd că neajunsurile 
manifestate constituie și o re
flectare a deficiențelor în ceea 
ce privește stilul și metodele de 
muncă, vorbitoarea a arătat că 
nu întotdeauna comitetul uniu
nii, biroul, său executiv si Sin
dicatele s-au implicat cu con
tribuții proprii Ia rezolvarea 
sarcinilor și problemelor ma
jore ale ramurii, nii au acțlo- 
nat cu perseverentă pentru a 
găsi noi modalități de soluțio
nare a lor, și a prezentat mă
surile ce au fost luate pentru 
înlăturarea lipsurilor semna
late.

Puternic mobilizați de magis
trala si insufletitoarea cuvlntare 
li tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului 
— a spus in încheiere vorbi
toarea — ne angajăm în fața 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România că
vom face totul pentru a spori 
contribuția sindicatelor la rea
lizarea tuturor sarcinilor de 
plan ale primului an al celui 
de-al 8-lea cincinal, apropiind 
astfel și mai mult momentul 
trecerii României la stadiul de 
țară socialistă mediu dezvol
tată.

deosebit l-a avut, de asemenea, 
și aplicarea inițiativei „Contul 
de economii al grupei sindica
le". care a fost generalizată la 
toate grupele sindicale.

Sintem însă pe deplin con
știent! că in activitatea noastră 
persistă neajunsuri, mai ales în 
ceea ce privește îndeplinirea 
producției fizice si in mod spe- »’ 
cial a celei destinate exportu
lui, materializarea măsurilor, 
tehnico-organizătdrice care vi
zează modernizarea tehnologii
lor, folosirea la maximă capaci
tate a utilajelor din dotare.

Traducind neabătut în viață 
Indicațiile secretarului general 
al partidului, organizația noas
tră sindicală va acționa mai 
intens și cu mai multă fermi
tate în direcția pregătirii și per
fecționării profesionale a oa
menilor muncii, cu deosebire 
pentru dobindirea celei de-a 
doua și chiar a treia meserii, 
și a perfecționării organizării 
producției si a muncii.

în încheiere, vorbitorul a dat 
glas angajamentului construc
torilor de vagoane din Arad de 
a acționa fără preget pentru 
înfăptuirea exemplară a hotă- 
rîrilor ce vor fi adoptate de 
congres, pentru a întîmnina cu 
rezultate deosebite în muncă 
cea de-a 65-a aniversare a glo
riosului nostru partid $1 a În
făptui neabătut sarcinile de 
plan pe acest an și pe Întregul 
cincinal.

tribuție a adus-o și personalul 
sanitar, care a depus un per
manent efort pentru asigurarea 
și păstrarea sănătății oameni
lor muncii, pentru acordarea 
unei asistente medicale prompte 
și eficiente, îmbunătățirea in
dicatorilor demografici. ,

Cu toate acestea, trebuie să 
recunoaștem deschis că, rapor- 
tlndu-ne la sarcinile ce ne re
vin din documentele Congre
sului al XIII-lea al partidu
lui, din indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, avem încă 
multe de făcut. Trebuie să ac
ționăm cu mai mult simț gos
podăresc pentru folosirea judi
cioasă a puternicei baze mate
riale de ocrotire a sănătății, să 
lucrării mai exigent, pentru a 
reduce numărul zilelor de in
capacitate temporară de mun
că, să asigurăm folosirea inte
grală a biletelor de odihnă și 
tratament.

După ce a menționat că ac
țiunile ce vor îi organizate vor 
avea ca scop mai buna cunoaș
tere a politicii sanitare și de
mografice a partidului și sta
tului nostru, a actelor norma
tive dfn acest domeniu, vorbi
toarea a spus, în încheiere : Ne 
angajăm să muncim cu înaltă 
responsabilitate și etică profe
sională pentru Îmbunătățirea 
stării de sănătate, asigurarea 
tinereții și vigorii națiunii.

rice ale Congresului al XIII- 
lea al Partidului Comunist 
Român.

Mobilizați de exemplul și in
dicațiile tovarășei academician 
doctor inginer Elana Ceaușescu, 
ilustru om de știință, care prin 
activitatea sa prodigioasă mi
litează neobosit pentru afir
marea științei și tehnicii ro
mânești, oamenii muncii din 
Institutul de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică 
pentru electrotehnică și-au 
concentrat eforturile asupra în
deplinirii temelor de cercetare 
cuprinse in cele 23 de programe 

prioritare in care este implicat 
institutul. Aceste programe au 
in vedere realizarea de echipa
mente de inaltă tehnicitate 
pentru industria chimică, mi
nieră, de prospecțiuni geolo
gice, automatizarea și roboti
zarea proceselor industriale, 
creșterea productivității și ca
lității muncii în cercetare, cit 
și in întreprinderile benefi
ciare, aplicarea rezultatelor 
cercetării, promovarea mai ho- 
tărită a tehnicii de calcul in 
activitatea de proiectare asis
tată de calculator, în comanda 
și controlul sistemelor energe
tice, electrotehnice și electro
nice.

O atenție deosebită am acordat 
abordării unor teme de cercetare 
ce vizează reducerea consumu
rilor de materii prime și ma
teriale deficitare, a energiei și 
combustibililor, refolosirii și 
recondiționării unor materiale 
și produse, reducerea importu
rilor.

După ce a prezentat rezulta
tele materializării planurilor și

CUVlNTUL
FLOAREA

Magistrala cuvintare a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
rostită la deschiderea congresu
lui nostru, analiză amplă și 
profund științifică, strălucit 
exemplu de abordare creatoare, 
revoluționară, a problemelor pe 
care le ridică procesul complex 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră constituie pentru noi 
un insuflețitor program de ac
țiune în vederea sporirii con
tribuției sindicatelor la înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al par
tidului.

Pregătindu-se să sărbătoreas
că prin noi fapte de muncă cea 
de-a 65-a aniversare a creării 
Partidului Comunist Român, 
oamenii muncii din județul 
Dîmbovița își îndreaptă gindu- 
rile, cu profund respect și 
nețărmurită recunoștință, spre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru clarviziunea cu care 
conduce națiunea noastră pe ca
lea luminoasă a socialismului și 
comunismului.

Ne exprimăm sentimentele de 
aleasă prețuire și vie recunoș
tință față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. eminent om politic 
și savant de largă recunoaștere 
internațională, pentru contribu
ția strălucită adusă la dezvol
tarea științei, învățămintului și 
culturii din țara noastră, la im
plicarea lor in amplul proces 
de înflorire a patriei.

Relevind puternica dezvoltare 
a județului Dîmbovița în pe
rioada Inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, vorbi-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MIHAI STAN

Cu legitimă mîndrie șt satis
facție patriotică țin să-mi ex
prim deplina adeziune față de 
strălucita cuvintare rostită de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
congresul nostru, document de 
o inestimabilă valoare teoreti
că și practică, jalonînd cu cla
ritate direcțiile de acțiune și 
sarcinile complexe ce ne revin 
în acest cincinal, etapă nouă, su
perioară, de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării.

Vorbitorul a arătat că, pe 
baza sarcinilor date de secre
tarul general al partidului, ini
țiatorul vastului program de a- 
menajare și valorificare superi
oară a resurselor naturale ale 
Deltei Dunării, sindicatele ac
ționează în aceste zile pentru 
încheierea campaniei de recol
tare a stufului, executarea în 
condiții de calitate a lucrărilor 
agricole de primăvară, declan
șarea pescuitului în bazinele 
Deltei șl în Marea Neagră, rea
lizarea pe întreaga suprafață 
planificată a împăduririlor, ac
celerarea executării noilor o- 
biective de investiții, atlt în do
meniul amenajărilor ce se în
treprind pentru redarea in cir
cuitul arabil a unor Însemnate 
suprafețe, cît și în domeniul 
construcțiilor industriale și civile.

El a informat, de asemenea, 
că producția-marfă a fost, în 
cincinalul precedent, cu 363 mi
lioana lei superioară prevede
rilor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXANDRU TRĂILESCU

Ca maistru oțelar la Combi
natul siderurgic Reșița, cea mai 
veche cetate a metalurgiei noas
tre. unde se plămădește meta
lul de peste două veacuri, sînt 
mindru că trăiesc si muncesc 
în aceste țimonri ale marilor 
prefaceri economico-soclale. 
care au cunoscut ritmuri înalte, 
îndeosebi în cei 20 de ani de 
cînd destinele tării sînt condu
se cu fermitate si. inteleociune 
de cel mai iubit fiu al națiunii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
marele ctitor al României mo
derne. militantul revoluționar, 
luptătorul înflăcărat pentru îm
plinirea celor mai scumpe aspi
rații ale poporului nostru, pentru 
dezvoltarea armonioasă a tutu
ror județelor și localităților țării.

Am ascultat cu profund inte
res magistrala cuvintare a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
document de o excepțională în
semnătate teoretică si practică, 
care stabilește cu clarviziune 
științifică locul si rolul sindica
telor in sistemul organizării 
noastre economico-sociale. do
cument care constituie pentru 
noi toti un prețios si util pro
gram de activitate.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la realizările obținute de 
sideruraistil resiteni în cincina
lul trecut în direcția creării de 
noi mărci de oteluri speciale, 
reducerii consumului de metal, 
îmbunătățirii tehnologiilor de 
fabricație, optimizării procesu
lui de producție prin punerea 
în funcțiune a unui echipament 
electronic integrat de conven
ție și construcție în totalitate 
românească, unic, la furnalele- 
noastre din tară.

Paralel cu activitatea de pro
ducție — a spus vorbitorul — 
ne-am preocupat si ăm pus în 
centrul atenției grila fată de 

programelor de cercetare, vor
bitorul a arătat in continuare că 
oamenii muncii din institut se 
angajează să transpună neabă
tut in practică sarcinile ce te 
revin din documentele Congre
sului al XIII-lea ai partidului 
și măsurile ce vor fi adoptate 
de Congresul sindicatelor, spo- 
rindu-și astfel contribuția la 
înfăptuirea programului de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei și ridicarea continuă a bu
năstării întregului popor.

în încheiere, vorbitorul a ex
primat voința și hotărîrea fer
mă a colectivului institutului 
de a face totul pentru spriji
nirea inițiativelor de pace ale 
țării noastre, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de a întări 
continuu frontul comun de 
luptă al oamenilor de știință 
din țara noastră pentru apă
rarea dreptului la viață al tu
turor popoarelor, pentru pune
rea hotărită a cuceririlor re
voluției științifice și tehnice 
contemporane în slujba păcii, a 
înțelegerii între popoare.

TOVARĂȘEI
BUCUR

toarea a subliniat că aceasta se 
datorează importantelor investi
ții realizate, punerii în funcțiu
ne a nof capacități de produc
ție, ceea ce a permis creșterea 
substanțială a producției-marfă 
industriale și a exportului.

Menționînd lipsurile ce se 
manifestă incă. mai ales în or
ganizarea întrecerii socialiste, 
aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar, întă
rirea ordinii și disciplinei in 
fiecare compartiment și loc de 
muncă, vorbitoarea a arătat că. 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, sindicatele din județul 
Dîmbovița acționează cu hptărî- 
re pentru afirmarea principiilor 
autoconducerii și autogestiunli 
muncitorești în fiecare unitate, 
pentru aplicarea întocmai a 
noului mecanism economico-fi
nanciar, în lumina recentelor 
reglementări privind acordul 
global și acordul direct

Beneficiind de îndrumarea 
permanentă și sprijinul concret 
al organelor și organizațiilor de 
partid — a snus în încheiere 
vorbitoarea — sindicatele dîm- 
bovițene se angajează să acțio
neze hotărit pentru îmbunătă
țirea radicală a stilului și me
todelor de muncă, pentru a-și 
îndeplini în spiritul exigen
telor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu rolul și sar
cinile cu care au fost învestite, 
desfășurînd o activitate mai di
namică, mai eficientă, consacra
tă realizării exemplare a sarci
nilor ce revin oamenilor muncii 
din județul nostru, din docu
mentele Congresului al XIII-lea 
al partidului.

Analiza exigents în spi
ritul cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, a spus el, 
ne determină ca, privind re
trospectiv activitatea desfășura
tă. să afirmăm că rezultatele 
obținute nu sint pe măsura con
dițiilor create, a prevederilor 
planului, aceasta dovedind și o 
serie de lipsuri ce se mențin in 
activitatea sindicală.

Așa cum ne-a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a spus el — 
vom acorda o atenție deosebi
tă înfăptuirii obiectivelor stabi
lite in cadrul acțiunii de mo
dernizare a producției și apli
cării cu fermitate a principii
lor autoconducerii și autoges- 
tiunif muncitorești, a noilor re
glementări cu privire la per
fecționarea mecanismului eco
nomico-financiar, la retribuirea 
în acord global și în acord direct 
a personalului muncitor.

Permiteți-mi să exprim cu a- 
cest prilej adeziunea oamenilor 
muncii din cadrul centralei 
noastre față de politica externă 
a partidului și statului nostru, 
față de inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personalitate 
marcantă a vieții politice inter
naționale, care, prin pozițiile 
sale realiste, pătrunse de grija 
pentru viitorul planetei noastre, 
așa cum au fost ele ilustrate și 
în aceste zile, dă glas năzuin
țelor de pace ale poporului ro
mân.

om pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de muncă si via
ță, acționînd pentru îmbunătă
țirea funcționării cantinei si a 
celor 14 microcantine, depista
rea surselor generatoare de 
noxe si înlăturarea lor.

Vorbitorul a criticat, totoda
tă, unele deficiente care se mal 
manifestă in procesele de pro
ducție. cu urmări nedorite asu
pra randamentului muncii si a 
subliniat necesitatea intensifi
cării preocupărilor comitetului 
sindicatului și consiliului oame
nilor muncii pentru recuperarea 
unor restante Ia otel, ridicarea 
nivelului de pregătire profesio
nală la toate locurile de mun
că. generalizarea inițiativelor si 
metodelor care s-au dovedit a 
fi valoroase.

După cum bine se știe — a 
spus el — legea adoptată recent 
de Marea Adunare Națională 
privind generalizarea acordului 
global si direct Stabilește ale
gerea de către oamenii muncii 
a conducătorilor de brigăzi si 
formații de lucru, ceea ce con
stituie o nouă dovadă a lărgirii 
democrației noastre muncito
rești. revoluționare. în adună
rile noastre generale am proce
dat, atunci cind a fost necesar, 
la schimbarea unor cadre de 
conducere, inclusiv a directoru
lui. care s-au dovedit necores
punzătoare sau n-au dovedit 
spirit de răspundere in îndepli
nirea sarcinilor stabilite de co
lectivul de muncă. în lumina 
prevederilor noii legi, va trebui 
să acționăm cu si mai multă 
hotărire pentru ca democrația 
noastră muncitorească să se a- 
firme cu si mai multă vigoare 
in înfăptuirea sarcinilor deose
bit de complexe ce ne revin în 
actuala etapă de dezvoltare in
tensivă a economiei naționale.

în încheiere, vă rog să-mi 

permiteți să exprim si cu acest 
prilei deplina adeziune a side- 
ruraistilor resiteni la politica 
internă si externă a partidului 
și statului și să susținem, in
tr-un glas cu întregul nostru

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MARIN BAICU

Vă rog să-mi îngăduiți ca. 
de la tribuna congresului, să 
exprim, în numele membrilor 
de sindicat din județul Olt, 
sentimentele de dragoste fier
binte și de aleasă recunoștință 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
care-și dedică întreaga viață 
fericirii, libertății și bunăstării 
poporului, cauzei socialismului, 
comunismului și păcii în în
treaga lume.

Adresăm cele mai calde mul
țumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
savant de incontestabil presti
giu internațional, pentru con
tribuția și activitatea sa stră
lucită consacrată ridicării țării 
pe noi trepte de progres și 
civilizație.

Sindicatele din județul Olt au 
avut o contribuție importantă 
la îndeplinirea sarcinilor eco
nomico-sociale ce au revenit 
județului in cincinalul 1981— 
1985, colectivele de oameni ai 
muncii realizind o producție 
suplimentară de 2,4 miliarde 
lei.

Menționînd că la înfăptuirea 
numeroaselor inițiative munci
torești declanșate în întreprin
derile județului "sînt antrenați 
peste 85 000 de oameni ai mun
cii, vorbitorul a arătat că nu
mai în anul 1985 s-au realizat 
economii in valoare de peste 
186 milioane lei.

Relevind faptul că nu întot
deauna s-a acordat sprijinul 
necesar unor întreprinderi care

CUVlNTUL
DOBRIȚA

în aceste momente de mare 
efervescentă patriotică. cind 
întregul nostru popor întîmpină 
gloriosul jubileu al partidului, 
vă rog să-mi permiteți să adre
sez profundul omagiu al celor 
peste 500 000 de membri de sin
dicat din învățămînt. știință, 
cultură, poligrafie, presă și edi
turi ilustrului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care, prin consecventa faptei 
sale închinate triumfului idea
lurilor sacre de independență, 
pace șl progres ale poporului 
român, a făcut să se înalte in 
lume impunătoarea columnă a 
demnității patriei. România 
intrînd in conștiința întregii 
umanități ca „Tară a Păcii", iar 
genialul ei conducător, ca „Erou 
al Păcii".

Alegerea de către întîlul Con
gres al științei și invățămin- 
tului a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent om politic si ilustru 
savant. In fruntea celui mai 
reprezentativ organism ,al știin
ței și învățămintului atestă re
cunoașterea meritelor sale ex
cepționale în conducerea șl în
drumarea nemijlocită a activi
tății din aceste importante do
menii, semnifică marele presti
giu și aleasa prețuire de care 
se bucură in rîndul cercetăto
rilor și slujitorilor școlii, al în
tregului popor.

Evidențiind experiența pozi
tivă a unor sindicate, vorbi
toarea a menționat introducerea 
în învățămîntul de toate gra
dele a’ întrecerii socialiste, ini
țierea unui complex de acțiuni 
metodico-științifice de amploare 
șt continuitate, prin care au 
fost mobilizați toți slujitorii 
școlii la transpunerea in viață 
a hotăririlor partidului si statu
lui. Referindu-se la neajunsu-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIRCEA AXINTE

Așa cum a apreciat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în magistrala 
sa cuvintare la acest forum al 
democrației muncitorești, re
voluționare — a spus vorbitorul 
— o contribuție importantă 
la rezultatele obținute de po
porul nostru au avut-o șt sin
dicatele, care reunesc în rîndu- 
rile lor milioane de oameni al 
muncii. în tripla lor calitate de 
proprietari, producători și be
neficiari.

Vorbitorul a prezentat apoi o 
serie de succese obținute de co
lectivul de muncă al Centralei 
antrepriză de construcții-mon- 
taj București in cincinalul re
cent încheiat. Deși se poate 
vorbi de realizări certe in mun
ca noastră — a arătat vorbito
rul — nu putem trece cu ve
derea faptul că lipsurile care au 
fost subliniate și in Raportul 
Consiliului Central al U.G.S.R, 
au diminuat din rezultatele 
muncii noastre. Cauza principa
lă constă în aceea că nu ne-am 
ocupat suficient de crearea 
unor condiții corespunzătoare 
de lucru, nu am insistat pentru 
o aprovizionare tehnico-mate- 
rială in concordantă cu nevoile 
producției și nu am făcut totul 
ca să determinăm un climat 
mai exigent de ordine și disci
plină. în anul 1986, Centrala 
antrepriză generală de construc-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION TILINCĂ

Avînd drept călăuză docu
mentele Congresului al XIII-lea 
al partidului, strălucita gîndire 
cutezătoare cuprinsă în opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Consiliul județean al sindicate
lor Satu Mare, sub conducerea 
comitetului județean de partid, 
desfășoară o activitate susținută 
pentru formarea omului nou, cu 
o inaltă conștiință socialistă, 
animat de un profund spirit re
voluționar, cu autentice virtuți 
politice și morale, cutezător șl 
activ în promovarea noului, cu o 
comportare demnă în muncă, 
familie și societate.

Muțind centrul de greutate al 
activității politico-educative în 
grupele sindicale, la formațiile 
de lucru, am intensificat munca 
de la om la om. am promovat 
dezbaterile si discuțiile opera
tive. In adunările grupelor sin
dicale s-au dezbătut in mod 
sistematic problemele legate de 

popor, noile propuneri de pace 
ale tării noastre, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. propuneri 
menite să apere pacea, secu
ritatea, libertatea — deziderate 
majore ale întregii omeniri.

au intimpinat greutăți in reali
zarea planului, vorbitorul a 
subliniat necesitatea de a se da 
o mai mare atenție afirmării 
principiilor autoconducerii și 
autogestiunli muncitorești, des
fășurării in mai bune condiții 
a activității economice in uni
tăți, aplicării ferme a noului 
mecanism economico-financiar, 
generalizării rapide a acordu
lui global și direct, instaurării 
unui climat de răspundere per
sonală din partea fiecărui om 
al muncii, de deplină ordine și 
disciplină muncitorească. în 
acest sens, in cadrul preocupă
rii sindicatelor va sta acțiunea 
de mare însemnătate, inițiată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de organizare și modernizare a 
producției, în care scop ne pro
punem să organizăm consulta
rea periodică a colectivelor de 
muncă, să elaborăm cele mai 
eficiente măsuri, dar mai ales 
să acționăm cu toată răspunde
rea pentru dublarea producti
vității muncii, rentabilizarea 
fiecărui produs, creșterea efi
cienței economice.

în spiritul indicațiilor și o- 
rientărilor cuprinse în magis
trala cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a spus 
vorbitorul în încheiere — sin
dicatele din județul Olt se an
gajează să-și aducă întreaga 
contribuție la traducerea în 
viață a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al partidului, a mă
surilor ce vor fi stabilite de 
actualul congres al sindicatelor.

TOVARĂȘEI 
TIGĂRAN
rile înregistrate în cincinalul 
precedent, vorbitoarea a relevat 
insuficienta colaborare cu cele
lalte uniuni ale sindicatelor in 
pregătirea temeinică, a forței 
de muncă, in buna organizare 
și desfășurare a practicii in pro
ducție. in orientarea școlară și 
profesională a elevilor spre me
seriile prioritare ale economiei 
naționale, pentru asigurarea 
condițiilor necesare încadrării 
cu bune rezultate a absolven
ților in producție.

Ocupîndu-ne de formarea ge
nerațiilor de constructori ai co
munismului — a spus vorbi
toarea — avem In vedere vii
torul, pe care-1 dorim eliberat 
de spectrul agresiunilor și 
războaielor. Viitorul va trebui 
să însemne pace și, în numele 
acestui măreț ideal, ne expri
măm deplina adeziune la poli
tica externă a partidului, spri
jinind ferm demersurile pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind în
cetarea acțiunilor militare îm
potriva Libiei, pentru pace in 
întreaga lume.

Vă asigurăm că toți membrii 
de sindicat din ramura noastră 
de activitate — a spus în în
cheiere vorbitoarea — vor 
munci cu dăruire și pasiune 
revoluționară pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, a indicațiilor șt ori
entărilor ctitorului școlii ro
mânești contemporane, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, promo
tor al știintel. culturii șl artei 
noastre socialiste, pentru ca 
întreaga activitate de educație, 
cultura socialistă să devină o 
forță mobilizatoare în opera de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

ții-montaj București are de 
realizat un plan fizic de peste 
30 mii apartamente, cu 42 mii 
mp spații comerciale, numeroa
se obiective social-culturale, 
precum și ridicarea marilor an
sambluri de locuințe și edificii 
urbanistice din zona centrală a 
Capitalei. Recenta Lege privind 
retribuirea în acord global și 
In acord direct a personalului 
muncitor constituie o pirghie 
importantă de Înfăptuire a auto- 
eonducerii muncitorești. De 
aceea, vom acționa cu toată răs
punderea pentru cunoașterea 
temeinică și aplicarea prevede
rilor acestei legi, care asigură 
Întărirea legăturii dintre retri
buție și rezultatele muncii, po
trivit principiului nelimitării 
veniturilor atît în cazul depăși
rii, cit și al nerealizării pro
ducției planificate.

Declarîndu-mă de acord eu 
documentele prezentate, a spus 
în încheiere vorbitorul, asigur 
congresul că sintem hotărîți să 
ne realizăm In mod exemplar 
sarcinile pe acest an, întimpi- 
nînd cea de-a 65-a aniversare a 
creării gloriosului nostru partid 
comunist cu noi și importante 
fapte de muncă, pe măsura con
dițiilor de care dispunem, a ca
pacității creatoare a cadrelor 
noastre de constructori.

Întărirea ordinii si disciplinei, 
dezvoltarea răspunderii, a fost 
stimulat spiritul de emulație in 
muncă. în creația tehnico-stiin- 
țifică. O atenție sporită s-a a- 
cordat organizării si desfășură
rii învățămintului politico-ideo
logic.' în cadrul lui fiind cu
prinși peste 30 000 de oameni 
ai muncii, alti 14 000 participînd 
la cursurile tehnico-stiintifice 
organizate în întreprinderi. Fo
losim cu rezultate bune formele 
si mijloacele muncii politico- 
educative pentru aplicarea si 
generalizarea în producție a 
unor valoroase inițiative mun
citorești, eficiența acestora s-a 
ridicat în 1985 la aproape 100 
milioane de lei.

Analizindu-ne munca in mod 
critic si autocritic, am aiuns la 
concluzia că activitatea desfă
șurată. mai cu seamă eficienta
(Continuare in pag. a III-a)
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acesteia, nu s-a ridicat Întot
deauna. in toate unitățile, la ni
velul cerințelor si posibilități
lor. Vom manifesta mai multă 
hotărire pentru eliminarea as
pectelor de superficialitate si 
formalism, in special în organi
zarea întrecerii socialiste. în 
desfășurarea adunărilor grupe
lor sindicale.

Toți oamenii muncii din ju

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
PETRU

Magistrala cuvîntare rosti
tă în deschiderea congresu
lui nostru de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae CeaușescU, cel mai iubit 
fiu al clasei muncitoare, al 
poporului român, personalitate 
proeminentă a lumii contempo
rane, reprezintă un document de 
deosebită valoare teoretică și 
practică în care regăsim, for
mulate într-o admirabilă sinte
ză, profund științifică, rolul și 
atribuțiile sporite ce revin sin
dicatelor in actuala etapă de 
dezvoltare economico-socială a 
țării.

Asemenea întregii țări, și ju
dețul Prahova a cunoscut uria
șe transformări economice și 
sociale. îndeosebi după Con
gresul al IX-lea al partidului, 
care a inaugurat «cea mai în
floritoare perioadă din întreaga 
istorie a României, perioadă ce 
poartă amprenta personalității 
de excepție, a gindirii și acțiu
nii revoluționare, clarvăzătoare, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în. toată această perioadă 
ne-am bucurat permanent de 
sprijinul generos, de inaltă ți
nută științifică, al tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, strălucit om 
politic și savant de reputație 
internațională, căreia îi adre
săm respectuoase mulțumiri și 
adînca noastră recunoștință.

Raportăm congresului că acti
vitatea sindicatelor prahovene 
a cunoscut un salt calitativ in 
direcția îndeplinirii sarcinilor și 
atribuțiilor mereu sporite con
ferite de sistemul democrației 
muncitorești revoluționare, asi- 
gurind cadrul organizat de 
participare efectivă și directă a 
tuturor oamenilor muncii la 
dezbaterea și soluționarea pro
blemelor majore din între
prinderi.

Cu prilejul adunărilor gene
rale și al conferințelor de ale

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU MARICAȘ

întne marile întreprinderi de 
producere a energiei electrice și 
termice din țara noastră — a 
spus vorbitorul — se înscrie și 
întreprinderea Electrocentrale 
Borzești, care și-a dezvoltat 
continuu capacitatea de produc
ție, ajungînd ca, în 1985, să pro
ducă aproape 6 la sută din pro
ducția de energie electrică rea
lizată pe întreaga economie. în 
cincinalul recent încheiat. în
treprinderea noastră și-a mărit 
capacitatea de producție cu 150 
MWh pe bază de cărbune-lig- 
nit, iar pentru al ți 150 MWh, tot 
pe bază de cărbune, instalațiile 
se află în construcție. Sintem 
mindri de încrederea ce ne-a 
fost acordată de a fi noi pionie
rii experimentării primelor ca
zane de abur românești, de tip 
nou pe cărbune.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare Că, în mobilizarea tuturor 
colectivelor de oameni ai mun
cii pentru realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate, un rol de
terminant l-a avut întrecerea so
cialistă, în cadrul căreia anul tre
cut s-a realizat peste plan o pro
ducție de 207 690 MWh energie 
electrică.

Un aport deosebit la obține
rea acestor rezultate l-au avut și 
aplicarea și generalizarea unor 
inițiative muncitorești valoroa
se, cum ar fi „Contul de econo
mii al grupei sindicale". Numai 
în anul care a trecut, prin apli
carea acestei inițiative, la nive
lul intreprinderii s-a obținut o 
economie de 1 727 tone combus
tibil conventional și 2 397 MWh 
energie din consumul propriu 
tehnologic.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GRIGORE COMARTIN

De Ia tribuna congresului 
sindicatelor exprim, acum, in 
pragul aniversării a 65 de ani 
de existență revoluționară a 
partidului nostru, in numele 
puternicului detașament mun
citoresc din transporturi și te
lecomunicații, sentimentele de 
dragoste fierbinte, de inaltă 
prețuire și recunoștință față 
de activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, care-și 
închină întreaga viață și operă 
idealurilor de libertate, inde
pendență, socialism și pace ale 
poporului român.

Adresăm, de asemenea, un 
respectuos omagiu tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent re
voluționar, ilustru om politic și 
savant de renume mondial, 
pentru laborioasa activitate 
desfășurată in conducerea de 
partid și de stat, pentru con
tribuția deosebită adusă la creș
terea prestigiului și înflorirea 
științei și culturii românești.

Vorbitorul a menționat că și 
in transporturi și telecomunica
ții au fost înregistrate o serie 
de rezultate pozitive în reali
zarea sarcinilor de plan, dar 
s-au înregistrat și serioase de
ficiențe.

Arătînd că analiza neajunsu
rilor manifestate în transporturi 
și telecomunicații a condus la 
stabilirea unor măsuri care să

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TEODOR BUȘILĂ

Sub puternica impresie pe 
care ne-a produs-o tuturor ma
gistrala cuvîntare rostită de 
secretarul general al partidului 
la deschiderea lucrărilor congre
sului nostru îndeplinesc, cu nes
pusă bucurie, mandatul ce mi-a 
fost încredințat, de a exprima 
cele mai alese și calde senti
mente de nețărmurită dragoste 
și profundă recunoștință pe care 
oamenii muncii din întreprinde

dețul Satu Mare — a spus în 
Încheiere vorbitorul — strîns
uniți in jurul partidului. al 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceausescu, vor 
acționa cu 
răspundere 
hotăririlor

deplină dăruire si 
pentru înfăptuirea 
istorice ale celui

de-al XlII-lea Congres al parti
dului. omagiind prin no'i fapte 
de muncă cea de-a 65-a ani
versare a gloriosului nostru 
partid comunist.

FRONE
geri au fost fundamentate si 
adoptate programele-angajament 
ce susțin inițiativa „Contul de 
economii al grupei sindicale" în 
care sînt incluse acțiuni și mă
suri specifice fiecărui loc de 
muncă cu o eficientă economică 
pe acest an de peste 403 mili
oane lei.

Consiliul județean al sindica
telor a inițiat, de asemenea, o 
serie de acțiuni pentru folosirea 
cu eficiență a celor peste 690 
milioane lei alocați, în cincina
lul recent încheiat, pentru secu
ritatea și igiena muncii, rea
lizarea și darea în folosință a 
17 200 apartamente, 1 052 locuri 
în cămine de tineret pentru ne- 
familiști, 6 dispensare de între
prindere. Am acordat atenție 
sporită îmbunătățirii activității 
celor 65 de cantine, 261 micro- 
cantine și 153 bufete de incintă 
unde servesc zilnic mîncare 
caldă și diferite preparate pes
te 52 000 oameni ai muncii.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele nerealizări din 
activitatea sindicală și a relevat 
necesitatea întăririi preocupări
lor pentru reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor de produc
ție, ridicării calității produse
lor, dezvoltării mișcării de in
venții și inovații.

Noi, toți oamenii muncii din 
județul Prahova — a spus vor
bitorul in încheiere — dăm o 
deosebită prețuire tuturor acțiu
nilor întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in vederea 
dezvoltării relațiilor pe multiple 
planuri ale țării noastre cu ță
rile in curs de dezvoltare din 
Asia, Africa și America Lati
nă, cu țările nealiniate, cu. sta
tele mici și mijlocii, conside
red că întărirea securității și 
colaborării acestor state con
stituie un factor important pen
tru politica de independentă, de 
colaborare și pace in lume.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute, analizindu-ne activitatea 
în spirit critic și autocritic, în 
lumina . înaltelor exigențe 
formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in remarca
bila cuvintare rostită de la tri
buna congresului nostru, tre
buie să recunoaștem deschis că 
în munca noastră s-au manifes
tat o serie de deficiențe, mai 
ales in ceea ce privește organi
zarea producției și a muncii, în 
pregătirea tehnico-materială a 
lucrărilor și documentațiilor, în 
ridicarea calificării profesiona
le a oamenilor muncii.. Organe
le și organizațiile noastre sindi
cale nu au pus întotdeauna in 
discuția colectivelor de muncă 
neajunsurile ivite, aceasta fă- 
cînd ca in unele domenii să în
registrăm rămineri în urmă, cu 
influențe negative in realizarea 
producției fizice și creșterea e- 
ficienței economice.

Sarcinile actualei etape sînt 
deosebit de complexe — a spus 
vorbitorul — dar sîntem ferm 
hotărîți ca. prin folosirea între
gului potențial material și uman 
de care dispunem, să producem 
mai multă energie electrică și 
termică.

Asigurăm participant» la con
gres — a spus in încheiere vor
bitorul — că vom face totul 
pentru organizarea superioară a 
producției și a muncii, utilizarea 
cu maximă eficiență a capaci
tăților de producție, întărirea 
ordinii și disciplinei, pentru în
făptuirea exemplară a istorice
lor hotăriri ale Congresului al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român.

ducă la îmbunătățirea radi
cală a activității în acest do
meniu, in toate verigile organi
zatorice, de la minister și pină 
la ultimul loc de muncă, vorbi
torul a subliniat însemnătatea 
celor referitoare la educarea oa
menilor muncii în spiritul unei 
depline și riguroase ordini și 
discipline, atît de necesare în 
transporturi, al respectării cu 
strictețe a instrucțiunilor și re
gulamentelor de serviciu.

Ținînd seama de indica
țiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie, 
cit și în cuvintarea rostită la 
congresul nostru, Comitetul 
uniunii, sindicatele din ramură 
vor acționa cu și mai multă 
hotărire pentru îndeplinirea 
exemplară și integrală a sarci
nilor de transport impuse de 
dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei noastre naționale, a an
gajamentului de a realiza o e- 
conomie de peste 750 milioane 
lei peste plan.

In numele oamenilor muncii 
din transporturi și telecomuni
cații, vorbitorul a exprimat, in 
încheiere, hotărîrea de a face 
totul pentru transpunerea nea
bătută în viață a indicațiilor 
și orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru în
făptuirea istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XlII-lea al 
P.C.R.

rea de execuție și exploatare a 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare Ialomița, asemenea între
gului popor, le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru neobosita activitate crea
toare,. revoluționară, pe care o 
desfășoară în fruntea partidului 
și țării, spre binele și prosperita
tea patriei, pentru afirmarea tot 
mai puternică a României so
cialiste. ca stat independent si 

suveran in comunitatea mon
dială.

Printr-o fericită coincidență, 
congresul nostru iși desfășoară 
lucrările în anul în care între
gul partid și popor cinstesc, cu 
sentimente de vibrant patrio
tism revoluționar, aniversarea a 
65 de ani de la făurirea glo
riosului nostru partid și a 5 de
cenii de la procesul luptători
lor comuniști și antifasciști cțo 
la Brașov, moment istoric strîns 
legat de numele, de gin- 
direa cutezătoare și activita
tea multilaterală ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, revoluțio
narul patriot ale cărui luptă și 
viață se identifică cu însăși lup
ta partidului.

Acționind pentru transpunerea 
în viață a hotăririlor Congresu
lui al XlII-lea al partidului, oa
menii muncii din întreprinderea 
noastră, sub conducerea nemij
locită a comitetului de partid, 
acționează cu dăruire pentru în
făptuirea noii revoluții agrare, 
inițiată și concepută de condu
cătorul partidului și statului 
nostru.

Trecînd în revistă principalele 
succese, vorbitorul s-a referit în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
FLOREA VOINEA

Ne aflăm cu toții sub pu
ternica impresie a magistralei 
cuvîntări rostite de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document 
politic de o excepțională im
portanță, nouă și strălucită do
vadă a preocupării statornice a 
conducătorului partidului și 
statului nostru pentru adîncirea 
și perfecționarea continuă a ca
drului democratic de partlcipa- 

re tot mai activă, mai respon
sabilă a tuturor oamenilor mun
cii la organizarea și conducerea 
întregii activități economico-so- 
cialc din țara noastră.

în cadrul armonios și unitar 
al democrației noastre muncito
rești, revoluționare, Uniunea 
Tineretului Comunist se ma
nifestă, alături de sindicate, de 
celelalte organizații de masă și 
obștești, sub conducerea per
manentă a partidului, ca un 
factor activ, mobilizator în în
făptuirea hotăririlor istorice ale 
Congresului al XlII-lea, a Pro
gramului partidului de edifica
re a socialismului și comunis
mului în patria noastră.

Siluind Ia baza întregii ac
tivități indicațiile și orientă
rile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organele și 
organizațiile U.T.C., sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
acționează pentru antrenarea 
activă, responsabilă a tuturor 
tinerilor din unitățile econo
mice, in cadrul întrecerii ute- 
ciste „Tineretul, puternică forță 
socială în înfăptuirea Progra
mului partidului", parte inte
grantă a întrecerii socialiste, la 
realizarea sarcinilor de plan, 
stimulînd larg inițiativele în di
recția îmbunătățirii calității și 
competitivității produselor, creș
terii mai accentuate a produc
tivității muncii, în primul rînd 
pe baza introducerii mai rapide 
a progresului tehnic, întăririi 
ordinii și disciplinei, creșterii 
eficientei economice a întregii 
activități. Au fost extinse și 
generalizate inițiative specifice 
ca „Zile și sâptămîni de pro
ducție record". „Trofeul calită
ții". „Registrul economiilor", 
„Șantierul — oglinda muncii 
noastre", prin intermediul că
rora organizațiile U.T.C. acțio
nează pentru antrenarea tine-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
MARIN

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim, in numele colectivului 
de la Combinatul de oțeluri 
speciale din Tirgoviște deplina 
aprobare față de magistrala cu
vintare a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care jalo
nează activitatea sindicatelor in 
actuala etapă. în spiritul ex
cepționalei sale capacități de a 
mobiliza și pune in valoare 
uriașele resurse create de 
partid în vederea îndeplinirii in 
cele mai bune condiții a preve
derilor Congresului al XlII-lea 
al partidului.

După ce a subliniat impetuoa
sa dezvoltare a combinatului 
tîrgoviștean, rezultatele obți
nute în activitatea de produc
ție. vorbitorul a spus : în strin- 
să corelație cu activitatea des
fășurată pentru mobilizarea co
lectivului la realizarea sarcini
lor de plan, sindicatul nostru 
acordă o atenție sporită creării 
cadrului social corespunzător 
nevoilor procesului de muncă, 
în cincinalul 1981—1985, pentru 
modernizarea proceselor pro-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GUNTHER may

în numele harnicului colectiv 
de oameni ai muncii de pe ma
rea platformă a industriei con

mod critic și autocritic la o se
rie de nerealizări. subliniind că 
în cadrul dezbaterilor care âu 
avut loc cu prilejul adunărilor 
de dare de seamă și alegeri, or
ganele și organizațiile sindicale 
au analizat toate aceste aspecte 
și au stabilit măsuri corespun
zătoare care să ducă la îmbună
tățirea și perfecționarea activi
tății de viitor.

Susțin pe deplin — a spus 
vorbitorul — politica externă a 
țării noastre, reliefată cu clari
tate și la congresul nos
tru de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fiind mindri 
că in lume răsună hotărât gla
sul României socialiste, care 
cheamă la luciditate și rațiune, 
la oprirea cursului periculos al 
înarmărilor, in special al celor 
nucleare.

■ Vorbitorul a exprimat, anga
jamentul ferm al colectivului 
pe care-1 reprezintă de a face 
totul pentru îndeplinirea planu
lui pe acest an și cincinalul în 
cuns, a programelor spe
ciale adoptate în agricultu
ră din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului.

retului )a realizarea unui vo
lum însemnat de lucrări în spri
jinul producției, a unor teme de 
cercetare și proiectare.

După ce a prezentat partici
parea tineretului pe un mare 
număr de șantiere naționale ale 
țării, acțiunile întreprinse de 
organele și organizațiile U.T.C. 
pentru perfecționarea profesio
nală a tineretului, vorbitorul a 
arătat că, în același timp, orga

nizațiile de tineret sint preocu
pate stăruitor pentru educarea 
comunistă, patriotică, revolu
ționară a tineretului, pentru 
statornicirea In munca și viața 
acestora a valorilor societății 
noastre socialiste, a normelor 
eticii, și echității socialiste.

Doresc să subliniez — a spus 
vorbitorul — că în întreaga 
noastră activitate s-a statornicit 
o colaborare strînsă. permanen
tă a organizațiilor de tineret 
cu cele de sindicat, în vederea 
soluționării operative și eficien
te a tuturor aspectelor ce țin 
de bunul mers aii producției, a 
problemelor de muncă și viață 
ale tineretului, colaborare pe 
care, din perspectiva obiective
lor de dezvoltare economico-so- 
ciale ale acestui an și cincinal, 
va trebui să o diversificăm și 
să o întărim.

Tînăra generație a României 
socialiste — a spus el în înche
iere — este pe deplin con
știentă că efortul său creator 
se poate manifesta plenar nu
mai în condiții de pace, secu
ritate, colaborare și înțelegere 
între popoare. Iată de ce susți
nem cu toată forța și convin
gerea noile inițiative de pace 
ale României socialiste, ale pre
ședintelui său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vizînd reali
zarea dezarmării generale și în 
primul rînd nucleare, edificarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. Și 
in Anul Internațional al Păcii, 
tineretul român își alătură 
glasul forțelor progresiste și 
democratice din întreaga lume, 
cerînd să se acționeze în mod 
concret și eficient, acum, cînd 
nu este încă prea'tîrziu, în ve
derea înlăturării pericolului de 
război, a tuturor stărilor con- 
flictuale, oriunde ar apărea 
ele.

MIHAI
ductive, pentru realizarea unor 
măsuri de tehnica securității 
muncii și prevenirea accidente
lor, am beneficiat de fonduri in 
valoare de peste 134 milioane 
lei. Noi, oamenii muncii din 
Combinatul dc oțeluri speciale 
Tirgoviște. am simțit și simțim, 
la fel ca în întreaga țară, grija 
deosebită a partidului și statu
lui nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru crea
rea celor mai bune condiții de 
muncă și viață.

După ce a prezentat preocu
pările sindicatului pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale oamenilor muncii, 
vorbitorul a spus in încheiere : 
în numele celor 9 500 de oameni 
ai muncii care lucrează în com
binatul nostru, asigur condu
cerea partidului și statului, con
gresul că vom depune toate efor
turile pentru realizarea sarcini
lor ce ne revin, acționînd mai 
hotârît pentru ridicarea lor la 
nivelul de eficiență impus de 
ritmul impetuos și complexita
tea problemelor dezvoltării eco- 
nomico-sociale a tării.

structoare de mașini de la Mîr- 
șa, județul Sibiu, doresc să 
exprim via noas.țră recunoș

tință, cele mai alese senti
mente de stimă și prețuire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
pentru deosebitul sprijin acor
dat intreprinderii noastre in 
creșterea potențialului de pro
ducție și alinierea produselor 
noastre la nivelul celor simila
re de pe piața externă. Cele 
trei vizite de’lucru pe care se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a întreprins în mijlocul nos
tru au constituit tot atîtea pri
lejuri de puternică mobilizare 
și stimulare a întregului colec
tiv, care a trecut cu toate for
țele la transpunerea neabătută 
în vrednice» fapte de muncă a 
prețioaselor orientări și îndem
nuri primite cu aceste ocazii.

Vorbitorul a înfățișat pe larg 
realizările și preocupările co
lectivului pe linia înnoirii și 
modernizării produselor, a ridi
cării continue a nivelului cali
tativ și tehnic al acestora, a 
competitivității lor pe piața ex
ternă.

Analizîndu-ne cu spirit de 
răspundere întreaga activitate 
economică și socială — a spus in 
continuare vorbitorul — conside
răm că, deși am obținut rezul

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA DUȚESCU

Este pentru mine o cinste ca, 
îndeplinind mandatul celor pes
te 570 000 membri ai sindicate
lor afiliate la Uniunea sindica
telor din comerț, cooperație si 
turism, să exprim, și cu acest 
prilej, cele mai alese sentimen
te de respect și adîncă recunoș
tință față de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul

•

Nicolae Ceaușescu. patriot și 
revoluționar înflăcărat, care 
și-a dedicat viața eroică și ac
tivitatea neobosită înfăptuirii 
idealurilor de libertate și inde
pendență, bunăstării și ferici
rii poporului, de numele căruia 
sint legate cele mai mărețe rea
lizări din anii construcției so
cialismului, înaltul prestigiu al 
României în lumea contem
porană.

Aducem, de asemenea, un 
cald omagiu tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului, savant de renu
me mondial, pentru bogata ac
tivitate pe care o desfășoară în 
conducerea partidului și statu
lui, pentru dezvoltarea științei, 
invățămîntului și culturii ro
mânești.

Rod al politicii consecvente a 
partidului nostru, de ridicare 
continuă a nivelului de trai 
material și spiritual ăl celor ce 
muncesc, a spus vorbitoarea, 
comerțul, cooperația și turis
mul, asemenea tuturor ramuri
lor economiei naționale, au cu
noscut o dezvoltare fără prece
dent îndeosebi în perioada pe 
care cu vibrantă mindrie o nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

După ce a prezentat puternica 
bază tehnieo-materială a aces
tui important sector de activi
tate. succesele obținute în anul 
trecut in ’îndeplinirea planului 
și activitatea desfășurată de 
sindicatul din această ramură, 
vorbitoarea a spus : Analizînd, 
în lumina exigențelor formula
te de secretarul general al 
partidului, activitatea desfășu
rată de organele și organizațiile 
sindicale din ramura noastră de 
activitate, trebuie să recunoaș
tem deschis, în față congresu
lui. că nu am reușit să de
terminăm ca toate sindicatele

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION FLORIȘCĂ

împreună cu toți participant» 
la Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din Românja, și 
noi, reprezentanții județului 
Cluj, am urmărit cp . deosebită 
atenție și viu interes magistra
la cuvintare rostită de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general „al Partidului Co
munist Român, la cel mai înalt 
forum al sindicatelor din țara 
noastră, care va constitui pentru 
noi toți o călăuză, un îndrumar 
valoros pentru îmbunătățirea 
activității viitoare a organelor 
și organizațiilor sindicale.

Acum, în preajma aniversării 
a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român, folosim 
și acest prilej ca, în numele 
celor peste 270 000 oameni ai 
muncii, membri de sindicat, al 
întregului activ sindical din ju
dețul Cluj, să exprimăm cele 
mai alese sentimente de stimă, 
respect și profundă recunoștin
ță față de activitatea re
voluționară și contribuția de
cisivă adusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secr.et'ar 
general al partidului, la elabo
rarea și "înfăptuirea politicii 
partidului și statului, ale cărei 
roade s-au materializat în reali
zarea unor importante obiective 
economico-sociale și în județul 
Cluj.

Referindu-se rn continuare la 
eforturile depuse de oamenii 

tate bune, se mențin încă une
le neîmpliniri. Stă însă in pu
terea colectivului nostru să se 
mobilizeze mai mult pentru 
înfăptuirea integrală a obiecti
velor ce ne stau în față in acest 
an și în actualul cincinal. în 
cadrul perfecționării autocon- 
ducerii și autogestiunil, înțele
gem să aplicăm mai ferm prin
cipiile socialiste de retribuire 
după calitatea și cantitatea 
muncii, pe baza legii acordului 
global care creează posibilități 
reale ca veniturile oamenilor 
muncii să crească nelimitat. 
Este o lege echitabilă, generoa
să, care răsplătește munca și 
disciplina, dar care exclude cu 
desăvîrșire, in același spirit e- 
chitabil, pe cei care caută să 
trăiască din munca altora.

în lumina Indicațiilor , .și 
orientărilor formulate cu 
clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, m magistra
la cuvîntare rostită la deschi
derea lucrărilor congresului — 
a spus în încheiere vorbitorul 
— ne angajăm să ne mobilizăm 
plenar, să nu precupețim nici 
un efort pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor pe anul 
1986 și pe întregul cincinal.

să participe cu deplină răspun
dere și eficiență la soluționa
rea, împreună cu colectivele de 
conducere, a unor problema 
care priveau mai buna organi
zare a producției și a muncii, 
îndeplinirea sarcinilor ce ne re
vin în sistemul autoconducerii 
muncitorești. Reprezentanții co
mitetului uniunii, ai sindicate

lor. in organele de conducere 
ale ministerelor și întreprinde
rilor nu s-au implicat suficient 
in elaborarea și înfăptuirea de
ciziilor, in promovarea unui 
spirit critic, * de intransigență 
față de cei certați cu discipli
na muncii, în cunoașterea și 
respectarea legilor țării.

Aplicînd neabătut în viață 
însuflețitorul program de acțiu
ne desprins din cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
ne vom mobiliza întreaga ca
pacitate politico-organizatorică 
pentru antrenarea tuturor ce
lor ce muncesc în comerț la 
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan și a angajamente
lor asumate în întrecere. Vom 
acționa pentru ridicarea nive
lului de conștiință al tuturor 
lucrătorilor, pentru a face pe 
fiecare să înțeleagă că în 
societatea noastră socialistă 
munca este singurul izvor de 
bunăstare, că apărarea și dez
voltarea avuției încredințate 
sînt o datorie patriotică a fie
cărui om al muncii, pentru o 
atitudine plină de solicitudine 
și respect față de oamenii 
muncii.

Pefmiteți-mi să exprim totala 
adeziune la politica consecven
tă de pace a României socia
liste, lă activitatea pătrunsă de 
înalt patriotism,. de înalt uma
nism și răspundere față de 
destinele omenirii, a secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
neobosit militant pentru cauza 
păcii, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, 
fără arme, in care să se bucure, 
deopotrivă, de libertate, prospe
ritate și progres toate națiuni
le, a spus în încheiere vorbi
toarea.

muncii pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan, el 
a arătat că, in cincinalul trecut, 
s-a realizat o producție-marfă 
suplimentară de peste 2 miliar
de lei, 90 la sută din sporul pro
ducției obținîndu-se pe seama 
creșterii productivității mun
cii. Realizările înregistrate în 
cincinalul recent încheiat âu si
tuat an de an județul Cluj 
printre județele fruntașe ale ță
rii, 25 unități fiind declarate 
fruntașe in intreeerea socialis
tă la nivelul economiei naționa
le și 31 evidențiate pe ramură. 
Rezultate meritorii au fost ob
ținute și în domeniul ocrotirii 
sănătății, in cercetare, proiecta
re și invățămînt, artă-cullură si 
în alte sectoare.

Am început cu bune rezultate 
și acest prim an al actualului 
cincinal, cînd pe primul trimes
tru planul producției-marfă a 
fost, realizat în proporție de 
103,8 la sută.

x Concomitent cu preocupările 
pentru mobilizarea întregului 
personal muncitor la realizarea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate, am acordat 
atenția cuvenită cunoașterii și 
soluționării unor probleme în 
domeniul activității sociale, al 
legislației muncii etc. Am ac
ționat, împreună cu conducerile 
de unități, pentru mai buna gos
podărire și folosire a fondurilor 

destinate protecției muncii, pen
tru dezvoltarea activității canti
nelor și gospodâriilor-anexă, a- 
«igurarea asistenței medicale, 
folosirea mai bună a biletelor 
de tratament și odihnă.

Considerăm Insă că realizări
le obținute puteau fi mai bune 
dacă consiliul județean, cele 
municipale și orășenești, comi
siile pe probleme și ramuri de 
activitate ar fi reușit să acțio
neze cu perseverență pentru a 
ajuta comitetele sindicatelor și 
consiliile oamenilor muncii in 
îmbunătățirea organizării pro
ducției și a muncii, în rezolva
rea problemelor privind asigu
rarea condițiilor tehnico-mate- 
riale necesare realizării produc
ției planificate și creșterii efi
cienței economice.

Nu întotdeauna am luat pozi
ție hotărită față de ușurința cu 
care unele conduceri de între
prinderi apelează Ia credite pen
tru care se plătesc dobînzi ce 
se suportă din beneficii și din 
cota de participare a oamenilor , 
muncii la beneficii.

CUVlNTUL 
MARIANA

Orizontul muncii noastre a 
dobindit o strălucită limpezime 
prin conținutul profund mobili
zator al strălucitei cuvîntări ros
tite în deschiderea lucrări
lor congresului de către 
mult stimatul secretar ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document 
programatic de inestimabilă va
loare teoretică și practică.

Puternic mobilizat de indica
țiile și orientările deosebit da 
prețioase ale secretarului gene
ral al partidului, care a vizitat 
în mai multe rinduri unitatea 
noastră, colectivul întreprinde
rii „Electronica" din Capitală a 
acționat cu mai multă fermitate 
pentru modernizarea procesului 
de producție, sporirea producti
vității muncii, lărgirea gamei 
sortimentale și ridicarea nive
lului "calitativ al produselor, in 
condițiile reducerii tot mai 
accentuate a cheltuielilor mate
riale. Am pus in fabricație, în 
cincinalului trecut, 117 produse 
noi și modernizate și am aplicat 
peste 20 tehnologii noi. Drept 
urmare, gradul ae înnoire a 
produselor a înregistrat o dina
mică ascendentă — de la 40,5 Ia 
sută, în 1981, la 98,9 la sută Ia 
sfîrșitul anului trecut.

Sindicatul din întreprinderea 
noastră s-a preocupat cu răs
pundere de desfășurarea unei 
munci politico-educative care a 
urmărit mobilizarea întregului 
personal muncitor la realizarea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION BEZNA

în numele celor care lucrea
ză la Combinatul chimic Craio
va, aduc un fierbinte omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
strălucit strateg și revoluționar 
încercat, erou între eroii nea
mului, ctitor al României socia
liste moderne, de numele și ac
tivitatea căruia sint strîns le
gate marile noastre înfăptuiri.

Ne facem, de asemenea, o 
datorie de onoare aducînd 
mult stimatei tovarășe acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu omagiul nostru, 
aleasa considerație și profundul 
respect pentru îndrumarea de 
înaltă competentă ce o acordă 
activității de cercetare științifi
că, invățămîntului și științei.

Referindu-se la activitatea 
sindicală, vorbitorul a spus : 
Comitetul sindicatului, împreu
nă cu consiliul oamenilor mun
cii au stabilit măsurile concre
te politico-orgrmizatorice și teh- 
nico-economice pentru diversi
ficarea și modernizarea produc
ției, îmbunătățirea nivelului 
tehnic și calitativ al acesteia, 
fâcind ca, la finele cincinalului 
trecut, ponderea producției rea
lizate pe baza proceselor noi și 
modernizate să reprezinte 50.3 
la sută, față de 43,3 la sută cit 
fusese planificat, urmind ca anul 
acesta să reprezinte 87 la sută, 
iar la începutul anului 1990 să 
fie de 95 la sută.

Dezbaterile din grapele sin
dicale și din adunările generale 
ale oamenilor muncii au pus in 
evidență noi resurse pentru 
creșterea productivității muncii, 
avind posibilitatea să dublăm 
acest , indicator pină în anul 
1990. Comitetul sindicatului, îm

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU LUCA

îmi revine cinstea ca, în nu
mele activului cultural și al ar
tiștilor amatori din județul 
Neamț. să aduc un res
pectuos omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, pentru 
atenția deosebită ce o acordă 
activității cultural-educative, 
componentă esențială a genero
sului program comunist revolu
ționar de formare a omului nou.

Aducem, totodată, un respec
tuos omagiu tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, militant de 
frunte al partidului, savant de 
renume mondial, căreia îi mul
țumim din adincul inimii pentru 
grija neobosită manifestată față 
de înflorirea îhvățămîntului, ști
inței și culturii, de înfăptuirea 
Programului de edificare a o- 
mului nou, program in a cărui 
înfăptuire sindicatele sint anga
jate cu energie și responsabili
tate.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea desfășurată 
de Casa de cultură din Piatra 
Neamț pentru înfăptuirea pro
gramului ideologic al partidului, 
popularizarea documentelor de 
partid și de stat, mobilizarea oa
menilor muncii din municipiu 
la îndeplinirea sarcinilor econo
mice și sociale, la satisfacerea 
cerințelor educative de ordin 
politico-ideologic, tehnico-econo- 
mic, juridic, etic, cultural-artis
tic, acțiunile întreprinse pentru 
popularizarea fruntașilor, a ex
perienței lor înaintate în reali
zarea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor în întrecerea so
cialistă.

Aducînd în prim plan exem
plul fruntașilor, al căutătorului

Referindu-se în continuare la 
aportul sindicatelor la acțiunea 
de aplicare a cuceririlor tehni- 
co-științifice in producție, vor
bitorul a arătat că există posi
bilități mult mai mari pentru 
dezvoltarea și afirmarea cercetă
rii științifice clujene, a creativi
tății tehnice de masă in cadrul 
generos al Festivalului național 
„Cintarea României". De aceea 
— a spus el — vom acorda o 
atenție sporită antrenării și par
ticipării unui număr și mai 
însemnat de cadre tehnico-ingi- 
nerești și de specialitate, a per
sonalului muncitor cu înaltă ca
lificare la descoperirea și pune
rea în valoare a tuturor resur
selor materiale și umane de 
care dispunem. însușindu-ne în
tru totul aprecierile cuprinse in 
documentele prezentate, vom 
acționa cu toată fermitatea și 
dăruirea, cu abnegație și devo
tament pentru înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor ce ne 
revin din istoricele hotăriri 
adoptate de Congresul al XlII- 
lea al partidului.

TOVARĂȘEI
VELICU
In continuare, vorbitoarea • 

relevat faptul că in stilul de 
muncă al organizațiilor de «in
dicat persistă unele neajunsuri. 
Nu a existat o preocupare oon- 
stantă pentru perfecționarea 
organizării și modernizării pro
ceselor de producție, pentru 
creșterea mai puternică a cali
tății produselor, pentru Îndepli
nirea ritmică și depășirea sar
cinilor de plan.

Vom acționa cu mal multă 
răspundere — a spus vorbitoa
rea — pentru a pune in centrul 
activității noastre cunoașterea 
și Însușirea documentelor de 
partid și de stat, a legilor țării, 
pentru educarea oamenilor 
muncii, în special a tineretului, 
în spiritul tradițiilor revoluțio
nare ale clasei muncitoare. Ne 
vom preocupa mai puternic de 
ridicarea nivelului de pregătire 
profesională. întărirea ordinii 
și disciplinei, promovarea largă 
a progresului tehnic in vederea 
creșterii productivității și a 
afirmării lot mai viguroase a 
calității produselor noastre pe 
piața externă.

Permiteți-mi — a spus in în
cheiere vorbitoarea — ca. ală
turi de întreaga noastră națiu
ne socialistă, să exprim adeziu
nea colectivului nostru de mun
că la inițiativele de pace, pro
movate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, personalita
te marcantă a vieții politice in
ternaționale. pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte.

preună cu consiliul oamenilor 
muncii, își concentrează atenția 
pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii, pentru 
realizarea programului de mo
dernizare a instalațiilor, îmbu
nătățirea substanțială a calită
ții produselor, reducerea accen
tuată a consumurilor materiale 
și energetice, îndeplinirea e- 
xempiară a prevederilor planu
lui pe. 1986 și a sarcinilor su
plimentare stabilite de condu
cerea dg partid și de stat.

Vorbitorul a arătat, de ase
menea, că a fost asigurată par
ticiparea largă a muncitorilor, 
cadrelor tehnico-inginerești la 
soluționarea multiplelor proble
me care vizează introducerea 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. Numai în anul 
1985 au fost rezolvate 603 teme, 
23 din ele fiind brevetate ca 
invenții și inovații, cu o eficien
ță economică de peste 75 mili
oane lei.

Au fost relevate, de aseme
nea, și unele neajunsuri, pre
cum și măsurile pentru înlătu
rarea lor grabnică, pentru creș
terea eficienței economice a în
tregii activități.

Vă asigur — a spus vorbito
rul — că sîntem hotărîți să 
aducem perfecționări continui 
muncii noastre în spiritul indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la acest con
gres, depunînd toate eforturile 
pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan, aducîndu-ne 
din plin contribuția la opera de 
construcție socialistă din patria 
noastră, care în acest al 8-lea 
cincinal a pornit intr-o nouă 
etapă, superioară, de dezvoltare.

statornic al noului și stimulînd 
preocupările în domeniul crea
ției tehnice — a arătat in conti
nuare vorbitorul — ne-am în
dreptat atenția în special in di
recția impulsionării preocupări
lor ce privesc modernizarea pro
ducției, creșterea productivității 
muncii, reducerea consumurilor 
materiale și energetice, revalo
rificarea materialelor refolosi- 
bile. reproiectarea unor produse 
ce necesită consumuri mari de 
materiale și energie.

Ne angajăm in fața congresu
lui — a spus in continuare vor
bitorul — ca manifestările noas
tre politico-educative și cultural- 
artistice să abordeze cu mai 
multă temeinicie și fermitate, 
decît pină acum, aspecte com
plexe ale formării omului nou. 
ale promovării spiritului novator 
în toate domeniile vieții. Așa 
cum ne cere de la înalta tribună 
a congresului nostru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. vom acorda 
o atenție cu totul deosebită spri
jinirii active a importantului 
proces al formării omului nou, 
combătind prin mijloacele noas
tre specifice obiceiurile înapoia
te, obscurantismul, curentele re
trograde.

Asigurăm congresul — a spus 
în încheiere vorbitorul — că 
vom face totul pentru ca activi
tatea politico-educațivă și cultu- 
ral-artistică să răspundă exigen
țelor formulate de către secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru a aduce o contribuție tot mai 
puternică la înfăptuirea hotări
rilor Congresului al XTIl-lea al 
partidului, la înflorirea vieții 
noastre spirituale.

I
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GLORIOSULUI NOSTRU PARTID, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

- INALTUL OMAGIU AL ȚĂRII
MANIFESTAREA ȘTIINȚIFICĂ „ZILELE ACADEMICE 

ECONOMICE Șl SOCIOLOGICE" CU TEMA : 
„Concepția Partidului Comunist Român, a secretarului 
sau general, tovarășul Nicolae Ceausescu, cu privire 
la dezvoltarea economică și socială a României"

în telegrama adresată tovarășu
lui NICOLAE CEAUSESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, de parti ci- 
panții ia manifestarea științifică 
„Zilele academice economice și 
sociologice11, dedicată împlinirii a 
65 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, cu tema „Concep
ția Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
dezvoltarea economică și socială a 
României11 — se arată : „Comunică
rile, intervențiile și dezbaterile au 
reliefat marile realizări obținute 
de poporul nostru sub conducerea 
Partidului Comunist Român, au 
pus în evidență cu multiple argu
mente științifice că perioada cea 
mai fertilă din întreaga istorie 
a țării a fost inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, perioadă care a intrat ferm in 
conștiința națională drept „Epoca 
Nicolae Ceaușescu11.

Lucrările prezentate au eviden
țiat contribuția dumneavoastră de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică la promovarea progresu
lui economieo-social, la dezvoltarea 
științelor economice și social-poli- 
tice, la îmbogățirea patrimoniului 
cunoașterii și creației umane.

Lucrările sesiunii au pus în evi
dență că Partidul Comunist 
Român, a cărui făurire în urmă cu 
65 de ani reprezintă rezultatul le
gic al întregii dezvoltări a mișcă
rii muncitorești și revoluționare, 
al luptei de veacuri a poporului 
român pentru eliberare socială și 
națională din țara noastră, se pre
zintă acum, mal puternic ca ori- 
eind, ca un partid revoluționar, de 
mase, cu o linie politică științific 
fundamentată, adevărat centru vi
tal al societății noastre socialiste.

„Zilele academice economice și 
sociologice11 au reliefat cu putere 
rolul științei și invățămîntului ea 
factori inotrici ai accelerării pro
gresului economic și social, însem
nătatea deosebită a Congresului 
Științei și învățămîntului pentru 
creșterea contribuției acestor sec- 
tosre-cheie la. realizarea obiecti
velor actualului cincinal și ale 
dezvoltării țării în perspectivă. 
Vorbitorii au subliniat că în în
treaga lor activitate primesc un 
permanent și inestimabil sprijin 
din partea tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
reputat om politic și om de știință 
de largă recunoaștere internaționa
lă, luminos exemplu de pasiune și 
dăruire revoluționară pentru Înflo
rirea științei românești, pentru 
afirmarea marilor cuceriri ale ge
niului uman, puse in slujba înalte
lor idealuri de pace, colaborare și 
progres ale întregii omeniri.

Politica internă și internațională 
a partidului și statului nostru — 
elaborată și promovată de dum
neavoastră cu înaltă pasiune și 
energie revoluționară —- corespun
de pe deplin intereselor funda
mentale ale poporului român și, in

*
în cadrul amplelor manifestări 

omagiale organizate in cinstea ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român, vi
neri a avut loc, în holul Operei 
Române din București, vernisajul 
expoziției de afiș politic, cuprin- 
zind lucrări realizate de ștudenți 
ai institutelor de arte plastice, ce 
reflectă aspecte semnificative ale 
luptei eroice a comuniștilor din 
patria noastră pentru eliberare so
cială și națională, ale angajării or
ganizațiilor studențești, sub condu
cerea partidului, in opera de edifi- 

același timp, se bucură de un 
imens prestigiu internațional. Pre
tutindeni in lume numele scumpei 
noastre patrii se asociază indes
tructibil cu cel al marelui nostru 
președinte — personalitate pro
eminentă a epocii contemporane, 
stegar neînfricat al luptei pentru 
progres social, pace, independență 
națională și colaborare egală între 
toate statele și popoarele.

Ne exprimăm sprijinul ferm 
față de poziția principială pe care 
ați afirmat-o, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pri
vind încetarea acțiunilor militare 
împotriva Libiei, pentru pace in 
Mediterana șl în întreaga lume, 
poziție în deplin consens cu linia 
generală pe care o promovați cu 
exemplară consecvență pe arena 
internațională în favoarea reduce
rii încordării, înfăptuirii dezarmă
rii nucleare și excluderii forței 
din relațiile Internaționale și care 
v-a consacrat în inimile și cugetul 
poporului român, în conștiința 
epocii, ca „Mare Erou al Păcii11. 
Ne alăturăm cu hotărîre Moțiunii 
adoptate recent de Comitetul Na
țional Român „Oamenii de Știință 
și Pacea", condus de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, care dă expresie nă
zuințelor slujitorilor științei din 
tara noastră de a face totul pen
tru eliminarea forței și amenințării 
cu forța din relațiile dintre state, 
pentru încetarea oricărei agresiuni, 
pentru ca știința să fie pusă ex
clusiv in slujba păcii și înțelegerii 
între națiuni, a prosperității si fe
ricirii tuturor popoarelor.

Noi, toți cei ce lucrăm in cerce
tarea și invățămîntul superior din 
domeniul economiei și sociologiei, 
facem legămint in fața partidului, 
a dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru ca, 
pe baza istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, să ne sporim 
contribuția la Înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului, la 
fundamentarea de soluții concrete, 
eficiente, pentru accentuarea dez
voltării economice intensive, pen
tru progresul multilateral al 
scumpei noastre patrii libere și 
independente, Republica Socialistă 
România11.

Lucrările manifestării s-au des
fășurat în zilele de 24 și 25 aprilie. 
Au luat parte membri ai Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, cadre didactice universitare, 
cercetători, alți specialiști din do
meniul științelor economice și so
ciologice.

într-o atmosferă de puterni
că angajare patriotică, pârtiei- 
panții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, pre
ședinte de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste România, o 
telegramă.

*
care a noii societăți pe pămîntui 
României, precum și aspirațiile 
Statornice de pace și colaborare in
ternațională ale studențimii din 
patria noastră.

în aceeași zi, în organizarea 
Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din centrul 
universitar București, la Opera 
Română s-a prezentat spectacolul 
omagial avînd ca generic „Anii lu
minoși al studenției noastre11, ce a 
reflectat, prin mijloacele specifice 
poeziei și muzicii, semnificația 
deosebită a făuririi Partidului Co

munist Român în istoria poporului 
nostru. Spectacolul s-a constituit 
intr-un nou prilej de exprimare de 
către tinăra generație universitară 
a țării a atașamentului său profund 
la politica internă și externă a 
partidului șl statului, a dragostei 
și recunoștinței față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prietenul și 
îndrumătorul cel mai apropiat al 
tineretului din patria noastră.

La Clubul minerilor din centrui 
îndustrial-agrar Motru, județul 
Gorj, a avut loc simpozionul „Glo
riosul jubileu al partidului. Parti
dul Comunist Român — forța po
litică conducătoare a poporului pe 
calea socialismului și comunismu
lui", în cadrul căruia s-au evocat 
trecutul glorios de luptă al parti
dului nostru, rolul său in înfăptui
rea programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate în România. Au fost, de ase
menea, Înfățișate realizările obți
nute în industria extractivă, în
deosebi in cea carboniferă, profun
dele mutații ce au avut loc în țara 
noastră în structura socială. în alte 
domenii ale vieții materiale și spi
rituale. Vorbitorii au relevat, tot
odată, rolul determinant, hotărîtor 
al secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in elaborarea programului de dez
voltare a României socialiste, în
delungata sa activitate revoluționa
ră pusă în slujba intereselor fun
damentale ale poporului.

„65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român — eveni
ment de însemnătate epocală in 
istoria noastră națională" 8-a in
titulat simpozionul organizat de 
Cabinetul județean Galați pentru 
activitate ideologică și politico
es uca ti vă. In cadrul simpozionului 
au fost relevate semnificația și 
importanța făuririi P.C.R. la 8 mai 
1921. lupta clasei muncitoare din 
țara noastră, sub conducerea parti
dului, pentru eliberarea socială și 
națională, creșterea rolului con
ducător al P.C.R. iu etapa actuală 
de dezvoltare a României socia
liste, mărețele înfăptuiri ale po
porului român în perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă pe care cu le
gitimă mîndrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

în unități industriale gălățene 
au avut loc expuneri și dez
bateri avînd ca teme „Con
cepția P. C. R.. a secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind istoria 
patriei și a partidului", „Valoarea 
inestimabilă a operei secretarului 
general al partidului, președintele 
României socialiste".

Sub egida Cabinetului județean 
pentru activitate ideologică și po- 
litico-educativă Olt, la Slatina a 
avut loc un simpozion cu tema 
„Făurirea P.C.R. — moment epocal 
în evoluția mișcării muncitorești 
revoluționare din România. în pre
gătirea, organizarea și desfășu
rarea victorioasă a revoluției și 
construcției socialiste in patria, 
noastră". De asemenea, la Casa de1 
cultură a. sindicatelor a fost pre
zentată expunerea „Rolul istoric al 
P.C.R. în viata națiunii noastre, 65 
de ani de luptă revoluționară pen
tru triumful socialismului și co
munismului", iar la întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului din 
aceeași localitate au avut loc spec
tacolul literar-muzical „Laudă 
eroilor comuniști" si un medalion 
literar,, organizat de biblioteca ju
dețeană, sub genericul „Chipul 
comunistului militant, revoluționar, 
oglindit în literatura română con
temporană".

în organizarea Comitetului oră
șenesc Caracal al P.C.R. și a filia
lei județene Olt a Comisiei române 
pentru istorie militară, la casa de 
cultură și la întreprinderile de 
tricotaje și de producere și indus
trializare a legumelor si, fructelor 
din localitate s-au desfășurat sim
pozioane cu tema „65 de ani de la 

făurirea gloriosului nostru partid 
comunist — moment de însemnăta
te istorică în viața poporului 
român".

Casa de cuîturâ a tineretului dîn 
Balș a fost gazda unui simpozion, 
organizat de comitetul orășenesc 
de partid, in colaborare cu cadre 
didactice universitare de la Uni
versitatea dîn Craiova, sub ge- 

- nericul „Concepția P.C.R., a secre
tarului său general privind îmbo
gățirea teoriei și practicii revolu
ționare".

Omagierea făuririi Partidului 
Comunist Român prilejuiește și in 
Comandamentul Aviației Militare 
organizarea unei ample suite de 
manifestări educative ce pun in 
lumină semnificații! deosebită a 
evenimentului de răscruce de la 
8 mai 1921. pentru destinele 
poporului român. în colaborare cu 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România a fost 
prezentată, în fața unei numeroa
se asistențe, o cuprinzătoare prele
gere despre activitatea partidului 
comunist în pregătirea și condu
cerea revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antilmperialistă din august 1944 ; a 
fost organizată vizionarea filmu
lui documentar ce rememorează 
desfășurarea procesului politic in
tentat, in 1936, la Brașov, luptăto
rilor comuniști și antifasciști ; a 
avut Ioc concursul cadrelor de 
vîrstă utecistă cu tema „Condu
cerea de către partid a armatei — 
factor fundamenta! al tăriei capa
cității sale de luptă".

La Școala interjudețeană de 
partid din Constanta s-a desfășu
rat simpozionul „Făurirea P.C.R. 
— treaptă superioară in dez
voltarea istorică a patriei. Con
tribuția inestimabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la creșterea ro
lului conducător al partidului în 
etapa actuală". Au fost evidenția
te marile realizări obținute de po
porul român in anii construcției 
socialisto, îndeosebi in ultimele 
două decenii, relevindu-se profun
dele transformări survenite in via
ța și munca oamenilor de pe me
leagurile constănțene. Consiliile de 
educație politică și cultură socia
listă din comunele Mircea Vodă. 
Cumpăna, Basarabi, Alimanu, Ra- 
sova. Seimeni, Horia. Crucea și 
Independența au organizat intilniri, 
în cadrul cărora au fost prezen
tate expuneri cu tema „Con
tribuția P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la promovarea 
unei politici de pace și dezar
mare".

Comitetul de cultură șî educație 
socialistă al județului Dotj a orga
nizat, la Teatrul Național din Cra
iova, simpozionul „Partidul Comu
nist Român — centru vital al în
tregii noastre națiuni, torța dina
mizatoare a energiilor creatoare ale 
întregului popor pe drumul con
struirii socialismului și comunis
mului". Cadre didactice universi
tare, cercetători, propagandiști au 
prezentat comunicări privind con
ducerea de către P.C.R. a luptei 
pentru înfăptuirea revoluției de 
eliberare socială și națională, de 
edificare a noii orînduiri, creșterea 
rolului conducător al partidului in 
etapa societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Apropiatului jubileu al partidului 
l-au fost, de asemenea, dedicate 
simpozionul „Partidul, conștiința 
înaintată, revoluționară a națiunii 
noastre socialiste", .desfășurat la 
Universitatea cultufal-științifică, 
dezbaterea „România socialistă în 
perspectiva istoriei contemporane11, 
organizată la întreprinderea metal- 
lemn Craiova, expoziția de artă 
plastică și fotografii „Peisaj urba
nistic craiovean". deschisă ia Casa 
personalului didactic, dezbaterea 
„Epoca Nicolae Ceaușescu — epoca 
marilor împliniri", găzduită de 
Muzeul orășenesc Calafat.

(Agernnes)

Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România

(Urmare din pag. II
Reluindu-se dezbaterile, au luat 

cuvîntul tovarășii : Ion Baciu, pre
ședintele Consiliului județean al 
sindicatelor Buzău, Dumitru Amzu, 
director general al Centratei indus
triale electrotehnice Craiova. Aurel 
Popa, președintele Comitetului Uniu
nii sindicatelor din agricultură, 
silvicultură și industria alimentară, 
Nicolae Popescu, membru al Comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea „Electrocentraie" Drobeta- 
Tiirnu Severin, Lăimița Constantin, 
secretar ai Comitetului Uniunii sin
dicatelor din industria chimică și 
petrochimică, Maria Simion, organi
zator al grupei sindicale de la în
treprinderea avicolă de stat Bacău, 
Laurențiu Mafiei, președintele sin
dicatului de la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb Botoșani, 
Ion Bălutoiu, membru al Comitetu
lui sindicatului de la Complexul co
mercial „Oltul" din Slatina, Luiza 
Frățiiă, președintele sindicatului de 
Ia întreprinderea „Porțelanul11 Alba 
Iulia, Gheorghe Vîlcu, președintele 
sindicatului de la întreprinderea 
„Electrocentraie" Turceni, județul 
Gorj, Cornelia Popa, președintele 
sindicatului de la întreprinderea 
mecanică „Dr. Petru Groza", județul

REZILIATE 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ'!
întregul nostru popor intimpină cu noi si mărețe fapte de muncă 

aniversarea a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român. Co
lectivele de oameni ai muncii din industrie, construcții, transporturi, 
agricultură, unități din domeniul circulației mărfurilor si prestărilor de 
servicii, antrenați In ampla întrecere socialistă, raportează in preajma 
zilei de 1 Mai importante realizări în îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul 1986.

Pe baza rezultatelor obținute pe primul trimestru al anului si a punc
tajului general stabilit potrivit, indicatorilor prevăzufi in criteriile de 
organizare a intreterii, la sfirțitul lunii martie, pa primele locuri se 
situează :
tN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 

A CĂRBUNELUI
Locul I : întreprinderea minieră 

Voivozi, județul Bihor, cu 918,6 
puncte.

Locul II : întreprinderea minieră 
Căpeni, județul Covasna, cu 879.6 
puncte.

Locul III : întreprinderea mi
nieră Dilja, județul Hunedoara, 
cu 828,2 puncte.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI HIDROELECTRICE 
Locul I : întreprinderea eleclro- 

centrale Porțile de Fier cu 558.6 
puncte.

Locul II : întreprinderea eiectro- 
centrale Curtea de Argeș cu 471,3 
puncte.

Locul III : întreprinderea elec
trocentraie Rimnicu Vilcea cu 429 
puncte,

ÎN INDUSTRIA 
METALURGIEI FEROASE 

Locui I ! Întreprinderea „Lami
norul de tablă" — Galati cu 407.1 
puncte.

Locul II : întreprinderea de fier 
Viăhița, județul Harghita, eu 228,5 
puncte.

Locul III : Combinatul siderur
gic Hunedoara cu 208.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA
CONSTRUCȚIILOR 
DE TRACTOARE 

81 MAȘINI AGRICOLE. 
AUTOCAMIOANE 

ȘI AUTOTURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecani

că Tirgu Secuiesc, județul Covas
na, cu 488,9 puncte.

Locul II : Întreprinderea meca
nică Bacău cu 465.8 puncte.
IN INDUSTRIA ELECTRONICA 

SI TEHNICA DE CALCUL. 
ECHIPAMENT 

DE TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de elec
tronică București eu 692,1 puncte.

Locul II : întreprinderea de fe
rite Urzlreni, județul Ialomița, cu 
671,4 puncte.

Locul III : întreprinderea „Elec- 
troaparataj" — București cu 646,1 
puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE, 
PRODUSE ANORGANICE

Locul I : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj, cu 913.7 
puncte.

Locul II : Combinatul de îngră
șăminte chimice Valea Călugă

Bihor, Vaslle Olaru, președintele 
sindicatului de la întreprinderea „1 
Mai" Ploiești, Ion Săvulescu, pre
ședintele sindicatului de la Trustul 
de antrepriză pentru construcții in
dustriale Pitești, Horea Tiberiu Bc- 
cuș, membru al Comitetului sindica
tului de la Spitalul clinic județean 
Mureș, Gheorghe Ghete, vicepre
ședinte al Comitetului organizației 
sindicale de secție, întreprinderea 
de armături industriale Zalău, Sze- 
kely Elena, muncitoare la Combi
natul de prelucrare a lemnului Bis
trița, Gheorghe Matei, președintele 
sindicatului. de la S.M.A. Balaciu, 
județul Ialomița.

După-amiază, lucrările congresu
lui s-au desfășurat in cadrul celor 
șase comisii pe domenii de acti
vitate :

— Comisia pentru dezbaterea sar
cinilor sindicatelor in organizarea 
întrecerii socialiste, îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico-so- 
cială, creșterea eficienței economice, 
întărirea autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-finan- 
ciare, introducerea progresului teh
nic, dezvoltarea activității de in
venții, inovații și a creației teh- 
nico-științifice de masă ;

— Comisia pentru dezbaterea sar

rească, județul Prahova, cu 607,1 
puncte.

Locul III : Combinatul de îngră
șăminte chimice Năvodari, județul 
Constanța, cu 280,7 puncte.
IN INDUSTRIA PETROCHIMICA

— SUBRAMURA RAFINĂRII 
ȘI PETROCHIMIE

Locul I : întreprinderea de bio- 
proteine Curtea de Argeș cu 814.5 
puncte.

Locul II : întreprinderea rafină
ria „Crișana" — Suplacul de Bar- 
cău. județul Bihor, cu 485,3 puncte.

Panoul fruntașilor 
pe primele 3 luni

Locul III : Combinatul petrochi
mic Pitești cu 242,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI 

Locul l : Întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Rin. Vilcea cu 953,2 puncte.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Suceava cu 639,1 puncte.

Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț cu 581,2 puncte.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
„11 Iunie" — Cisnădic, județul Si
biu, cu 646,8 puncte.

Locul II : întreprinderea Fila
tura de bumbac Olt cu 53b,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea textilă 
Pitești cu 516,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 
— SUBRAMURA MORARIT, 

PANIFICAȚIE 
ȘI PRODUSE FĂINOASE 

Locul I : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Bacău cu 700,8 
puncte.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit și panificație Suceava cu 
534,8 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR 
Locul I : Combinatul pentru pro

ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Timiș cu 593,7 puncte.

Locul II : Combinatul pentru 
producerea și industrializarea căr
nii de porc Ialomița cu 368.6 
puncte.

cinilor ce revin sindicatelor privind 
dezvoltarea bazei de materii prime 
și energetice, folosirea noilor surse 
de energie, recuperarea, recondițio- 
narea și valorificarea materialelor 
refolosiblle ;

— Comisia pentru dezbaterea sar
cinilor ce revin sindicatelor privind 
înfăptuirea politicii partidului de 
ridicare continuă a nivelului de 
trai, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă, organizarea timpului liber 
și odihnei oamenilor muncii, res
pectarea și aplicarea legilor și hotă- 
ririlor statului ;

— Comisia pentru dezbaterea sar
cinilor ce revin sindicatelor în do
meniul activității politice, cultural- 
educative și sportive de masă ;

— Comisia pentru dezbaterea sar
cinilor ce revin sindicatelor privind 
îmbunătățirea activității organiza
torice, dezvoltarea democrației mun
citorești și vieții interne ele orga
nizație, perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ;

— Comisia pentru dezbaterea sar
cinilor ce revin Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România in dome
niul relațiilor internaționale pentru 
înfăptuirea politicii externe a parti
dului și statului nostru.

Lucrările congresului continuă.

ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul antrepriză ge

nerală de montaj utilaj chimic 
București cu 843,7 puncte.

Locul II : Centrala antrepriză 
generală de construcții industriale 
București cu 739,7 puncte.

Locul III : Trustul antrepriză 
generală de lucrări speciale și izo
lații tehnologice București cu 611,3 
puncte.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONALE 
DE CALE FERATA

laicul I : Regionala de cale fe
rată Galați cu 505,7 puncte.

Locul II : Regionala de cale fe
rată Cluj cu 434,4 puncte.

Locul III : Regionala de cale fe
rată Craiova cu 427,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR 

— ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU AMĂNUNTUL

Locul I : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri alimentare 
Tirgoviște cu 312,2 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat mărfuri industriale 
Sf. Gheorghe cu 310,7 puncte.

Locul HI : întreprinderea co
mercială de stat mixtă Urzlceni, 
județul Ialomița, cu 239 puncte.
ÎN DOMENIUL TURISMULUI — 

OFICII JUDEȚENE
Locul I : Oficiul județean de tu

rism Alba cu 389,5 puncte.
Locul II : Oficiul județean de 

turism Brașov cu 387,3 puncte.
Locul III : Oficiul județean de 

turism Brăila eu 386.5 puncte.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII ȘI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul 1 : Uniunea județeană 
Neamț cu 869,9 puncte.

Locul II : Uniunea județeană 
Vaslui cu 840,5 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
Vilcea cu 792,7 puncte.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bis- 
trița-Năsăud cu 715,4 puncte.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Mureș cu 700,1 puncte.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Satu Mare cu 696,7 puncte.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE

Locul I : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală $i 
locativă Maramureș cu 1101,5 
puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Neamț cu 986,4 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Olt cu 849,2 puncte.

(Agerpres)

SPORTUL ROMÂNESC POATE PROGRESA PRIN ÎNLĂTURAREA SERIOASELOR NEAJUNSURI DIN ORGANIZAREA Șl CONDUCEREA SA LA TOATE NIVELURILE^
Principiile de organizare și condu

cere ale mișcării sportive din taxa 
noastră, stabilite de partid, sînt de 
natură sa asigure, pe de o parte, 
crearea unui cadru optim de afir
mare puternică a inițiativei tuturor 
categoriilor de cetățeni, sportivi, spe
cialiști și activiști în acest domeniu 
de ,cel mai larg interes social, 
iar, pe de alta, desfășurarea unita
ră a acestei activități, urmărindu-so 
realizarea riguroasă, intr-un desăvîr- 
șit respect pentru normele generale 
ale organizării sportului, a obiective
lor de dezvoltare în ansamblu, cit și 
a obiectivelor de performanță.

In sport — dată fiind amploarea 
și complexitatea problemelor, aria 
lor întinsă de cuprindere și desfă
șurare — munca de conducere nu 
poate fi asigurată numai de cadre 
retribuite. Este necesară și partici
parea efectivă a unui larg activ 
obștesc, format din specialiști și teh
nicieni cu îndelungată și probată 
experiență, alți cunoscători și pasio
nați, antrenori și sportivi în plină 
activitate, medici, psihologi, cercetă
tori, documentariști, oameni legați 
sufletește de sport, dispuși și capa
bili să consacre propășirii și afir
mării acestuia timp, competență și 
dragoste nedrămuiti

De la aceste principii am pornit 
in efectuarea anchetei consacrată 
modului în care federațiile de spe
cialitate — organisme de cea mai 
mare răspundere in sport — își în
deplinesc atribuțiile stabilite, traduc 
in viață programele de dezvoltare 
la cel mai bun nivel a ramurilor din 
sfera lor de cuprindere.

Pe lingă investigațiile directe -- 
mai vechi sau mai noi — am indus 
in această analiză și o suită de con
vorbiri cu persoane autorizate și im
plicate direct, printre care s-au nu
mărat cițiva președinți de federații : 
prof, qniv, lean Kunst-Ghermănes- 
eu (handbal), prof. Marin Iliescu 

(atletism), Ing. Ioan Dumitrescu 
(fotbal).

Potrivit „Legii cu privire la dez
voltarea activității de educație fizică 
și sport", federațiilor — organe re
publicane de specialitate, cu ca
racter obștesc, dai' persoane juridice 
— le revine sarcina de a conduce, 
organiza, Îndruma și dezvolta acti
vitatea pe baza statutului, planului 
și bugetului propriu, răspunzind di
rect de sistemul eompetițional repu
blican. de selecționarea si pregătirea 

Mai multă preocupare pentru fructificarea gindirii colective 
în activitatea federațiilor de specialitate!

loturilor naționale, de perfecționarea 
cunoștințelor profesionale ale antre
norilor. Sint, după cum se vede, 
sarcini importante, dificile, Sarcini 
complexe, pe care federațiile nu le 
pot îndeplini la nivelul cerut decit 
avînd mereu in vedere și aplicînd 
principiul muncii colective — in ac
tivitatea de concepție și de decizia 
a comitetului federal și a biroului 
federal, în activitatea cotidiană de 
aplicare a deciziilor și hotărîrilor 
colective.

De-a lungul anilor, transpunînd în 
viață aceat principiu, cele 33 de fe
derații — care cuprind in sfera lor 
de activitate 48 de ramuri sportive 
— au atras în activitatea lor de con
ducere, de îndrumare, de organizare 
cercuri largi de foști sportivi și an
trenori, specialiști cu autoritate, oa
meni de diferite alte profesii legați 
de arenă cu acea sfoară de mătase 
numită entuziasm. Sint sute, poate 

mii de asemenea sufletiști fără de 
care — oricine lucrează în sport știe 
și poate confirma — nici o federa
ție nu ar fi putut exista. Cei mai 
mulți dintre aceștia lucrează — vo
luntar, dar cu o regularitate și o 
disciplină de muncă riguroase, spe
cifice unităților productive din eco
nomie sau alte domenii — in fotbal, 
handbal, 'baschet, atletism, ciclism, 
șah, judo etc. Și, fără îndoială, in 
succesele sportive interne și inter
naționale — a ti tea cite stat — esțe 

încorporată, cu o greutate specifică 
demnă de remarcat, și munca pa
sionată, competentă îi neobosită, a 
acestor minunați oameni din activul 
obștesc.

Trebuie spus însă că și declinul 
înregistrat in ultima vreme de une
le ramuri sportive se datorește îs 
bună măsură faptului că federațiile 
respective (volei, handbal, tenis, 
rugbi, fotbal, atletism, chiar gimnas
tică) au pierdut din vedere impor
tanța gindirii și muncii colective. 
Datorită unor carențe organizatorice 

■— unor cauze care țin de stilul lor 
de muncă, cit și altora exterioare 
lor — aceste federații, ca și altele, 
au Încetat să mai atragă în activi
tatea metodică și de concepție, în 
luarea deciziilor și în orientarea 
pregătirii la loturile naționale spe
cialiști cu experiență din activul 
obștesc.

în comitetele federale șl In birou
rile federale pot fi aleși, potrivit sta

tutului-cadru elaborat de C.N.E.F.S., 
oameni care au dovedit pricepere 
și atașament pentru ramura de sport 
respectivă, cadre de specialitate, ac
tiviști ai mișcării sportive, sportivi 
fruntași. Sînt, în această privință, 
exemple bune in activitatea unor 
federații, dar se constată că in ale
gerea componentei unor Comitete 
federale — și mai ales a unor bi
rouri federale — funcționează cri
terii de reprezentare formale, care 
nu pot asigura o activitate compe

tentă și permanentă. Sînt aleși, in 
asemenea foruri ce se vor de strictă 
specialitate șl de Înaltă competență, 
fie oameni care nu se pricep, ori nu 
sint Interesați, nu ■ „ard" pentru 
sportul respectiv (și de aceea absen
tează perioade îndelungate), fie oa
meni care ar avea priceperea și in
teresul, dar nu au timpul și posibi
litatea să fie activi și in sport, fiind 
reținuți de treburile profesionale 
cotidiene.. în handbal, spre exemplu, 
biroul federal a avut pină cu cițiva 
ani în urmă o componentă ideală și 
o activitate pe măsură ; în ultima 
vreme Insă, urmărindu-se exclusiv 
și formal Criteriu] reprezentării, ac
tivitatea unor membri aleși in 
această idee este formală ori... lip
sește cu desăvirșire. Sau in box, ce 
activitate și ce rezultate să mai aș
teptăm din moment cs secretarul 
responsabil ani de zile a avut o ac
tivitate sectară, iar de cităva vreme 

nici nu mai există secretar respon
sabil !

Toț potrivit statutului-cadru, co
mitetele federale trebuie să se în
trunească cel puțin o dată pe an, bi
rourile federale minimum o dată pe 
lună — și ori de cite ori este nevoie. 
Dar ce rol poate avea un comitet 
federal cum este, de exemplu, ce) al 
federației de rugbi care nu s-a mai 
întrunit de circa doi ani ?

Nu este mai puțin adevărat însă 
că activitatea colectivă pe care o 

desfășoară sau ar trebui s-o desfă
șoare birourile federale (organe de 
conducere curentă, in componența 
cărora intră atît activiști retribuiți, 
cit și activiști obștești din rîndul 
specialiștilor) suferă considerabil și 
pentru că, nu o dată, ele sint puse 
in fața unor (apte împlinite. în loc 
să se acorde acestora creditul meri
tat, și necesar, sint convocate numai 
pentru a ratifica decizii și hotăriri 
stabilite deja — de secretarul res
ponsabil, de antrenorul federal sau 
de amindoi, dacă nu — cum se mai 
intîmplă — de către alte organisme 
superior ierarhice din sistemul spor
tului. La fotbal, ani de zile la rind 
s-a întimplat astfel, dar exemple 
mai oferă și alte sporturi. In ase
menea situații, de desconsiderare a 
gindirii șl muncii colective, desigur 
că unii specialiști demobilizează și 
intră, vrind-nevrind, în rindul mem
brilor pasivi ai birourilor.

în aceeași ordine de idei, și în 
termeni asemănători, se poate vorbi 
despre funcționarea diferitelor orga
nisme ale federațiilor : colegiile 
centrale ale antrenorilor și ale arbi
trilor, comisiile centrale pentru com
petiții, pentru juniori și tineret, 
pentru educație și disciplină, medi
cală ș.a. Se cunosc numai clteva 
asemenea organisme care sînt active 
și desfășoară o muncă sistemati
că, eficientă : comisiile de competiții 
și disciplină la handbal, colegiile an

trenorilor de la haltere și atletism, 
comisia de disciplină de la fotbal 
(cu precizarea că autonomia de ac
țiune a acesteia este diminuată de 
schimbarea hotăririlor ei pe scară 
ierarhică). în alte organisme (mai 
eu seamă In colegiile antrenorilor de 
la diferite federații : fotbal, caiac- 
canoe, handbal, lupte) există forma
lism și pasivitate — ori din pricină 
că nu cuprind numai oameni com
petent) și pasionați, ori fiindcă nu 
sint suficient stimulate (propunerile 
lor nefiind luate în considerație cu 
atenția cuvenită de către birourile 
federale). Realitatea demonstrează 
că aceste colegii și. comisii — care 
constituie coloana vertebrală a fede
rațiilor, expresia concretă a aplică
rii principiului muncii colective — 
trebuie substanțial întărite și activi
zate, incit să fie capabile să studieze 
problemele fundamentale ale ra
murii respective, să participe cu 

propuneri bine gîndite la luarea de
ciziilor curente și a hotăririlor de 
perspectivă, să vegheze cu strictețe 
la aplicarea riguroasă a regulamen
telor. Și, bineînțeles, să fie luate 
mult mai mult in considerație in 
munca de concepție și decizie — nu 
folosite doar la scriptologie și la 
mișcarea hîrtiilor !

Munca de perspectivă pentru 
progresul permanent al sportului și 
asigurarea schimbului de viitor ăl 
performerilor reprezintă, după cum 
se știe — in lumina sarcinilor 
stabilite de partid,1 de „Progra
mul privind dezvoltarea mișcă
rii sportive" — un domeniu esen
țial pentru orice federație de 
specialitate. Or, tocmai acest do
meniu primordial este, îndeobște, 
lăsat pe plan secundar, dacă nu este 
uitat complet. Luați cu treburile cu
rente, in al căror carusel se lasă 
prea ușor prinși, activiștii retribuiți 
de la federații (și, în consecință, și 
birourile federale in care ei își arogă 
adesea rol hotărîtor) dau repede ui
tării problemele de fond și dezvol
tare ale ramurii. Aici este punctul 
nevralgic al activității federațiilor. 
Chiar cînd se fac, și se fac, planuri 
de muncă concrete și cuprinzătoare, 
cind se adopta programe de per
spectivă bine chibzuite și se stabi
lesc hotărîri binevenite, deseori în
șiși autorii lor le încopciază in do
sare, le așază în sertare — și acolo 
rămin. hîrții inutile, cu litere moar
te. Desigur, acest subiect merită și 
o investigație specială, o analiză 
profundă privind temeinicia, seriozi
tatea și realismul acestor planuri, 
programe și hotărîri, privind modul 
în care ele sînt însoțite și de măsuri 
viabile, care să le asigure transpu
nerea integrală și eficientă în viață.

(într-un număr viitor vom publica 
partea a doua a articolului).

Gheorghe MITROI
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația parlamentară a Republicii Libaneze

Vizita oficială a primului ministru 
al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka

(Urmare din pag. I)
în cadrul convorbirilor privind pro

blemele actuale ale vieții internațio
nale, președintele Nicolae Ceaușescu 
a reliefat necesitatea unirii efortu
rilor tuturor statelor pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea 
unui program complex de dezarmare 
generală, în primul rînd nucleară, 
pentru asigurarea dreptului oameni
lor, al națiunilor la viață, la pace. 
S-a subliniat, totodată, necesitatea 
intensificării acțiunilor în vederea 
reglementării pe cale politică, prin 
tratative, a tuturor problemelor li
tigioase din diferite zone ale lumii.

în acest cadru, președintele

Reuniunea lărgită a Comisiei Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat pentru Europa 

și America de Nord (C.E.N.A.)
Vineri, la București, au Început 

lucrările Reuniunii lărgite a Comi
siei Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat pentru Europa și 
America de Nord (C.E.N.A.). La 
reuniune participă reprezentanți ai 
organizațiilor membre ale Federa
ției Mondiale a Tineretului Demo
crat (F.M.T.D.) din 27 de țări.

Reuniunea iși propune să facă — 
pe parcursul a 3 zile — un amplu 
schimb de opinii privind căile și 
modalitățile de acțiune a tinerei 
generații contemporane în lupta 
pentru pace și dezarmare. în pri
mul rind pentru dezarmare nuclea
ră. împotriva cursei înarmărilor și 
a militarizării spațiului cosmic.

Un loc distinct îl ocupă dezbate
rile pe marginea problemelor coope
rării pe linie de tineret, ale colabo

T

(Urmare din pag. I)
parații. Aici se înregistra, 
pe la începutul anilor ’60, 
ca o mare victorie,' produ
cerea primelor autoate- 
lidre pentru agricultură 
sau a autocazanelor de 
300 1 pentru lapte. Acum, 
pe modernele capacități 
de care dispune — rod al 
repetatelor dialoguri de 
lucru purtate de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu oamenii muncii (din 
care peste 42 la sută sînt 
comuniști) — se realizează, 
între altele, autotrenuri 
pentru transportat măr
furi generale la o sarcină 
utilă de 20—22 de tone 
sau autotrenuri pentru 
transportat lichide petro
liere cu un volum de 22 000 
de litri.

— După cum vedeți, pu
ține lucruri din Mediașul 
de altădată se mai regă
sesc în Mediașul anului 
1986 — ține să precizeze 
tovarășul Marcel Pleșa, 
secretar cu probleme eco
nomice al comitetului mu
nicipal de partid. Vechile 
uzine sînt în întregime 
noi, și-au dublat și și-au 
triplat și și-au redublat 
producția, și-au perfec
ționat continuu tehnolo
giile, și-au sporit și diver
sificat continuu gama 
sortimentală. în acest oraș, 
cu o producție industrială 
de aproape 14 miliarde —• 
cit un județ — dacă e să 
numim trăsătura esențială 
a activității industriale, ea 

Nicolae Ceaușescu a prezentat pozi
ția țării noastre privind soluționarea 
justă și durabilă a situației din 
Orientul Mijlociu. S-a subliniat în
semnătatea organizării unei confe
rințe internaționale cu participarea 
tuturor țărilor interesate, inclusiv a 
O.E.P., a altor state care pot să 
contribuie la reglementarea globală, 
trainică a conflictului din această 
regiune.

Referitor la situația din Liban, s-a 
subliniat că trebuie să se facă totul 
pentru retragerea trupelor israe- 
liene din întreg teritoriul libanez, 
realizarea pe calea tratativelor a 
unei largi reconcilieri și conlucrări 
a tuturor forțelor politice și sociale 

rării tineretului și studenților la. 
nivel european, ale sporirii contri
buției tinerei generații la soluțio
narea marilor probleme ale vieții 
internaționale, pomindu-se de la 
rezultatele și experiența dobîndite 
în Anul Internațional al Tineretului 
„Participare, Dezvoltare, Pace" și 
implicarea organizațiilor de tineret 
în marcarea Artului Internațional al 
Păcii.

Se dezbat, totodată, aspecte ale 
implicării organizațiilor progresiste 
și democratice de tineret în miș
carea de solidaritate antiimperia- 
listă, in lupta pentru asigurarea 
dreptului fundamental al oamenilor 
la muncă, la viață, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Lucrările reuniunii continuă. 

se numește capacitate 
permanentă de reînnoire. 
Această trăsătură — in 
perfectă armonie cu pro
gramele privind organiza
rea și modernizarea pro
ducției, avînd ca scop du
blarea pină in anul 1990 a 
productivității muncii — 
explică rezultatele foarte 
bune cu care am încheiat 
cincinalul trecut, trimestrul

la reducerea importului; pe 
de alta, realizînd produse 
de un asemenea nivel cali
tativ încit le putem livra 
și pentru piața externă.

— Dispuneți de un po
tențial industrial puternic...

— Desigur. Dar cu aceas
ta nu s-ar putea spune că 
nouă nu ne-a mai rămas 
nimic de făcut. Problema 
este ca acest potențial pu-

Despre felul cum acțio
nează miile de oameni ai 
muncii din industria mu
nicipiului Mediaș, in frun
te <iu comuniștii, despre e- 
forturile și reușitele lor, 
despre aspirațiile lor ne-a 
vorbit pe larg tovarășul 
Viorel-Eugen Pescar, pri
marul municipiului.

— Tot ce se face în Me
diaș, de la aplicarea aces-

Tradiția muncitorească a lucrului de calitate
I din primul an al noului 
cincinal...

— ,Cu alte cuvinte, expe
riența bogată îmbinată cu 
efortul continuu de moder
nizare, de adaptare rapidă 
la tendințele no! ce se 
manifestă în economie, au 
făcut ca rezultatele muncii 
să fie bune și foarte bune.

— La acest capitol aș 
ține, în mod deosebit, să 
adaug că Mediașul se min- 
drește și cu acele între
prinderi cu totul noi și 
foarte tinere, apărute re
lativ recent în peisajul in
dustrial, cum ar fi între
prinderea de relee, unitate 
înființată în 1979, și în 
care tehnica de vîrf este la 
ea acasă. Ar trebui să mai 
spun că fiecare întreprin
dere din Mediaș produce 
„valută forte" pe două căi: 
pe de o parte, prin străda
nia continuă de a contribui

ternic să fie pus cit mai 
bine in valoare, să producă 
la randamentul maxim 
scontat. De aceea avem în
tocmite șt aplicăm în între
prinderi ample programe 
de modernizări, cu accent 
pe creșterea competitivită
ții produselor, pe înnoirea 
lor, in vederea obținerii 
unei calități superioare, 
concomitent cu reducerea 
consumurilor specifice. De 
aceea ne preocupă perma
nent încadrarea tuturor u- 
nităților noastre în consu
murile normate de materii 
prime, materiale, energie 
și combustibil. Practic, sin- 
tem în etapa în care, după 
acumulări cantitative fără 
precedent, ne pregătim 
pentru saltul calitativ pe 
care partidul nostru, secre
tarul său general ni-1 
cerea la Congresul al 
XlII-lea.

tor programe ambițioase de 
organizare optimă și de 
modernizare a producției 
și continuind cu lucruri ce 
țin de standardul nostru de 
viață, de civilizație, se face 
cu oamenii. Și pentru oa
meni. Există o ambiție ti
pică medieșanului : să facă 
tot ceea ce face astfel în
cit să poată spline mai tîr- 
ziu, cu mindrie, că ei a fă
cut acel lucru. Adică, pen
tru nimic In lume nu va 
face lucru de mîntuială, 
numai ca să se afle în 
treabă. îl face fiindcă a 
cumpănit bine și a înțeles 
că trebuie făcut și că poa
te. Și că, prin definiție, 
medieșanul nu poate sta 
degeaba nici o clipă. De 
fapt, oamenii sînt avutul 
cel mai de preț al Media
șului — conchidea prima
rul.

libaneze, pentru a se asigura unita
tea, independenta și suveranitatea 
națională, integritatea teritorială, 
reconstrucția patriei, pacea și liniș
tea în această țară.

S-a evidențiat rolul important ce 
revine parlamentarilor din întreaga 
lume în determinarea guvernelor 
țărilor lor să adopte soluții ret liste 
pentru rezolvarea marilor probleme 
cu care se confruntă societatea con
temporană.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe loan Dincă, 
deputat,

A fost de față ambasadorul Re
publicii Libaneze la București, 
Maurice Bassous. * *

13,00 Telex
13,05 La sfîrșlt de săptămînă (color)

• Cîntecele satului meu — me
lodii populare • Gala desenului 
animat • Promisiuni... Tinere 
talente • Tot ce are tara mai 
frumos — fapte de muncă dedi
cate aniversării a 63 de ani de la 
făurirea P.C.R. • Clntec munci
toresc • Azi, tn anul S3 al Parti
dului : Aspirații și împliniri. Re
portaj consemnind realizări înre
gistrate tn cinstea zilei de 1 Mal 
și a gloriosului jubileu al parti
dului • „Harnic popor, glorios 
partid" — moment poetic • Ma
rile momente ale baletului • Din 
cabinetul de stampe al Muzeului 
de artă • Telesport • Autograf 
muzica!

14,45 Săptamina politică
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • Congresul sindica

telor — puternică manifestare a 
democrației muncitorești, revolu
ționare

19,25 Laudă muncii (color). Spectacol 
literar-muzlcal-coregrafic dedicat 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România

20.10 Teleenciclopedia (color)
20,35 Film artistic (color). „Labirintul". 

Producție a Case! de filme Trei. 
Scenariul : Minai Creangă, Ion Pa- 
velescu, Șerban Creangă. Regia : 
$erban Creangă

22,00 Telejurnal
33.10 Melodii îndrăgite (color)
23,30 închiderea programului

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 

k Zilei naționale a Olandei, vineri a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară. în continuare, asisten
ța a vizionat un film documentar 
olandez.

Au participat membri ai conduce
rii Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, un numeros public.

Au fost prezenți Charles S. van 
Straten, ambasadorul Olandei la 
București, membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, vineri după-amiază a sosit in’ 
Capitală, intr-o vizită oficială in 
țara noastră, Ranasinghe Premadasa, 
primul ministru al Republicii Demo
cratice Socialiste Sri Lanka.

Pe aeroportul Otopeni, împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, oaspetele a fost salutat de to
varășul Constantin Dăscălescu, prim- 
ministru al guvernului, precum și de 
alți membri ai guvernului.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Democratice Socialis
te Sri Lanka și Republicii Socialiste 
România.

★
Vineri au Început în Capita

lă convorbirile oficiale dintre 
primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu, și pri
mul ministru al Republicii Demo
cratice Socialiste Sri Lanka, Rana
singhe Premadasa.

Cei doi prim-miniștri s-au infor
mat reciproc asupra preocupărilor 
guvernelor lor pe planul construc
ției economice și sociale. Apreciin- 
du-se cursul pozitiv al relațiilor bi
laterale pe diverse planuri. în ca
drul convorbirilor au fost examina
te stadiul actual al colaborării eco
nomice. posibilitățile de adincire și 
diversificare a acestei conlucrări în 
perioada următoare. Pornindu-se de 
la potențialul economic în continuă 
creștere al celor două țări, ca și de 
la experiența acumulată in realizarea 
în comun a unor importante obiec
tive economice, s-a evidențiat de 
ambele părți că există largi rezerve 
pentru extinderea în continuare a 
colaborării și cooperării economice, 
pentru amplificarea și diversificarea 
schimburilor comerciale. Au fost a- 
bordate modalitățile și căile concre
te de dezvoltare a conlucrării re
ciproc avantajoase în domeniile e- 
nergetic, materialelor de construcții, 
transporturilor, telecomunicațiilor, a- 
griculturii și in alte sectoare de ac

Oamenii. în frunte cu 
comuniștii și acționind cu 
toții ca un singur om. A- 
cești oameni care, pe vre
mea breslelor, și-au încon
jurat orașul cu zid de apă
rare, pentru a-și putea 
duce în tihnă viața lor, 
dintotdeauna plină de di
namism. Ca albinele în 
stup, ei au trăit și au mun
cit aici in frăție și bună 
înțelegere, ridiiind pină la 
rang de artă meșteșuguri 
pe care le moșteneau. Ad
miri, la muzeu, o banală 
cană de bere din cositor 
sau un alt obiect casnic, pe 
care semnătura „măestru- 
lui“ se poate identifica. Și 
finețea înfloriturilor, fru
musețea obiectului respec
tiv in ansamblul său te 
vrăjește ca o piesă de artă. 
Să te mai miri că, la „Vi- 
trometan", cristalul alb În
florește ca lacrima de crin; 
sau, că „venețienele" o- 
glinzi de la „Geamuri" ar 
putea impune o nouă 
modă, a „oglinzilor medie- 
șene“; că mari uzine pe 
roți pleacă de la „Autome- 
canica" spre marile magis
trale ale lumii; că la Me
diaș gîndesc și muncesc 
oameni care și-au făcut un 
titlu de mîndrie din acela 
de comunist, pe care îl o- 
norează cu frumoase fapte 
de muncă, cu efortul lor 
de a fi tot timpul la înăl
țime. La înălțimea proprii
lor aspirații și realizări. La 
Înălțimea pe care viitorul 
le-o pretinde. Un viitor 
care a și început.

tivitate care Interesează ambele 
țări.

Analizînd evoluția raporturilor co
merciale bilaterale, s-a relevat ne
cesitatea extinderii schimburilor de 
mărfuri, lărgirii, gamei de produse 
destinate acestora la nivelul posibi- 
lităților ce ie oferă economiile ță
rilor noastre. A fost reliefată, tot
odată, necesitatea intensificării efor
turilor celor două părți pentru reali
zarea de programe și înțelegeri pe 
termen lung, astfel încit să se asigu
re continuitate, stabilitate și dina
mism conlucrării bilaterale.

S-a relevat faptul că actualele con
vorbiri, înțelegerile ce vor fi con
venite vor reprezenta contribuții în
semnate la dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și conlucrare reciproc a- 
vantajoase dintre cele două țări și 
popoare. în acest context, a fost a- 
firmată hotărîrea celor două gu
verne de a Imprima un curs mai 
dinamic și un conținut tot mai bo
gat relațiilor dintre România și Sri 
Lanka.

în cursul dialogului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, stimă și 
înțelegere reciprocă, cei doi prim- 
miniștri au efectuat, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme actuale ale vieții politice in
ternaționale.

La convorbiri participă persoane 
oficiale române și srilankeze.

★
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Constantin Dăscălescu. a ofe
rit, vineri, un dineu oficial în 
onoarea primului ministru al Repu
blicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka, Ranasinghe Premadasa.

Au luat parte viceprim-mlnistrt ai 
guvernului, miniștri, alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale care-1 însoțesc pe 
premierul srilankez.

Cei doi șefi de guverne au rostit 
toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

INFORMAȚII
GIMNASTICA. în sala „Victoria" 

din Ploiești au început ieri între
cerile celei de-a 29-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de gim
nastică ale României, competiție la 
care participă sportivi și sportive 
din 19 țări. în prima zi s-a desfă
șurat concursul masculin la indivi
dual compus, primele trei locuri fiind 
ocupate de gimnaștii români. A 
ciștigat Valentin Pintea — 57,30 
puncte, urmat de Marian Rizan — 
57,05 puncte. Marius Gherman — 
56,95 puncte. Fernando Castano 
(Cuba) — 56,40 puncte, Berndt Hol
ger (R.D. Germană) — 56,10 punc
te și Tom Schlesinger (S.U.A.) — 
55,90 puncte. Astăzi, de la ora 17 
are loc concursul individual compus 
feminin.

FOTBAL. • Etapa a 26-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal pro
gramează miine, 27 aprilie, urmă
toarele meciuri : Sportul studențesc 
— Steaua (stadion Sportul studen
țesc) ; Rapid — Dinamo (stadion 
Giuiești) ; Victoria București — F.C. 
Olt (stadion Dinamo) ; Politehnica 
Timișoara — Universitatea Cluj-Na- 
poca; F.C.M. Brașov — Universita
tea Craiova ; F.C. Bihor Oradea — 
S.C. Bacău : Corvinul Hunedoara — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Gloria Buzău — 
Chimia Rm. Vilcea ; F.C, Argeș Pi
tești — Petrolul Ploiești. Toate par-

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 aprilie, ora 30 — 29 «pri
ite, ora 20. In (ară : Vremea va fi 
caldă, mai ales în primele zile. Cerul 
va fi variabil, cu tnnorări mal pro
nunțate la Începutul intervalului in

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România* »
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc sincer pentru felicitările adresate cu ocazia realegeri! 

mele in funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Folosesc acest prilej pentru a sublinia hotărîrea comuniștilor cehoslovaci 
de a dezvolta și adinei în continuare prietenia tradițională și colaborarea 
dintre partidele, popoarele și țările noastre, de a contribui la întărirea uni
tății și coeziunii comunității socialiste, spre binele popoarelor cehoslovac 
și român, în interesul cauzei socialismului, păcii și progresului.

Vă urez dumneavoastră și tuturor comuniștilor români multe success 
in munca pentru continua înflorire a patriei dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace

Cu privire la rezultatele ședinței ordinare a Consiliului 
Militar al Forțelor Armate Unite ale statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
în perioada 23—25 aprilie 1986, în 

capitala Republicii Populare Polone, 
orașul Varșovia, sub președinția co- 
mandantului-șef al Forțelor Armate 
Unite, mareșal al Uniunii Sovietice 
V. G. Kulikov, a avut loc ședința 
ordinară a Consiliului Militar al 
Forțelor Armate Unite ale statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Semnarea protocolului celei de-a Xlll-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale 

româno-britanice
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economice internaționale, 
Vasile Pungan, a primit, vineri di
mineața, pe Alistair Hunter, subse
cretar la Departamentul Comerțului 
și Industriei, președintele părții bri
tanice în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică și

SPORTIVE
tidele vor inoepe la ora 17. • Ieri 
la Tbilisi. în preliminariile Campio
natului european de fotbal pentru 
juniori, echipele U.R.S.S. și Româ
niei au terminat la egalitate : 1—1 
(1—0). Gazdele au deschis scorul prin 
Gobelev (min. 36), golul egalizator 
a! formației noastre fiind înscris in 
min. 47 de Daniel Sava. în urma 
acestui rezultat, tinerii fotbaliști 
români și-au asigurat calificarea la 
turneul final al competiției.

BASCHET. La Constanta 8-au 
disputat vineri meciurile primei zile 
ale turneului de calificare din ca
drul campionatului european de 
baschet pentru juniori. Iată rezulta
tele înregistrate : Ungaria — Bul
garia 76—72 (38—36); Cehoslovacia — 
România 84—83 (43—41). Astăzi, de 
la ora 16,30 sînt programate întîlni- 
rile Cehoslovacia — Ungaria și 
România — Bulgaria.

POLO. în prima zi a turneului in
ternațional de polo pe apă de la Var
șovia. selecționata secundă a Româ
niei a terminat la egalitate ; 8—8
(3—3, 2—3, 3—2, 0—0) cu reprezenta
tiva Cehoslovaciei. într-un alt joc 
echipa Poloniei a întrecut cu scorul 
de 10—7 (3—3, 1—1, 5-1, 1—2) for
mația Bulgariei. La competiție mai 
participă și echipa Greciei.

Moldova, Bărăgan șl Dobrogea, iar 
spre sfirșltuj Intervalului In Banat, 
Oltenia, Crișana și Maramureș, tn 
aceste regiuni, pe alocuri vor cădea 
ploi, ce vor avea șt caracter de aver
se, Însoțite de descărcări electrice. In 
celelalte zone, aceste fenomene vot 
fi izolate. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între « șl 16 grade, iar cele 
maxime între 18 și 38 grade, mai scă
zute spre sfîrșltul intervalului.

La ședință au fost analizate unele 
probleme curente ale situației și dez
voltării trupelor și flotelor Forțelor 
Armate Unite și activității practice a 
organelor de conducere, adoptindu-se 
recomandări puse de acord.

Ședința s-a desfășurat intr-o at
mosferă de lucru, în spirit de prie
tenie. înțelegere reciprocă și tovără
șie ostășească.

cooperare industrială șl tehnologică 
dintre România și Marea Britanie. 

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații economice sta
tornicite între țările noastre, posi
bilitățile existente pentru dezvoltarea 
in continuare a acestor relații, pe 
multiple planuri, pentru lărgirea 
schimburilor comerciale bilaterale.

♦
La București s-au încheiat, vineri, 

lucrările celei de-a XIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică și cooperare 
industrială și tehnologică dintre 
România și Marea Britanie.

La încheierea lucrărilor a fost 
semnat protocolul sesiunii, în care 
sînt consemnate noi căi și acțiuni 
menite să conducă la impulsionarea 
colaborării româno-britanice in 
sectoare de interes comun, creșterea 
continuă a schimburilor bilaterale 
de mărfuri pe baze reciproc-avan- 
tajoase.

(Agerpres)

tv

— Prin cumplitele secunde că
rora le-ați supraviețuit — l-am 
spus domnului Kawamoto — dum
neavoastră v-ați Întors din infern, 
A fost, îmi dau seama, extrem de 
greu calvarul întoarcerii. Cum il 
priviți acum, după 40 de ani ?

Directorul Muzeului păcii din 
Hiroshima, unul din cei peste 
300 000 de „hibakusha" (cei afectați 
de bombă, supraviețuitorii), mi-a 
răspuns :

—„Omul este mai puternic decit 
ne-am imagina. Atunci cînd știe 
pentru ce trebuie să trăiască. După 
încheierea războiului, mi-am con
tinuat studiile. Am studiat la Uni
versitatea din Tokio. M-am reîn
tors la Hiroshima, aici, unde zilnic 
supraviețuitori ai coșmarului tre
ceau din viață în moarte. Unii in 
chinuri nesfirșite...".

(Apoi, fulgeră cu privirile spre 
lumina de afară ; alungind liniștea 
ce se așezase, credeam definitiv, in 
cuvinte).

— „Eu încă nu cred că sînt viu. 
Cred că slnt în viață pentru a da 
informații despre război. Ca un 
trimis al celor Ce nu mal sînt. 
Victimele Hiroshimei nu sînt ca 
mine. Pentru ele supraviețuirea 
a fost dură. Multi au trecut prin 
timp ca niște mari mutilați. Ascul
tați, mai este un lucru pe care 
vreau să vi-1 spun...".

(Se ridică precipitat în picioare, 
se așază la fel de repede).

— „Ascultați ! Toți elevii eram 
așezați in bănci. Cînd s-a auzit 
zgomotul inspăimintător al avio
nului m-am ascuns sub masă, pe 
podea. Au mai făcut-o și alți co
legi. De frică. Din instinct. Nu 
știu. Toți cet care ău rămas pe 
scaune au murit imediat. După 
explozia bombei, o jumătate de 
ceas nu am putut să mă ridic de 
sub masă. Cfți mal rămăsesem in 
viață ? Cineva dintre noi a în
trebat ceva... a strigat un nume. 
Nu ne puteam mișca. Vorbeam 
doar. Cu voce șoptită. Ne-am spus 

numele. Eram zece... Ceilalți 7... 
Ne era frică, eram disperați...".

(Se ridică din nou în picioare ; 
rămîne neclintit. Cuvintele ce le 
rostește vin ca dintt-un ecou, ca 
dintr-o legendă ale cărei întîmplări 
sînt, printr-un miracol, retrăite 
acum).

— „Cineva a avut Ideea... Ori 
poate... Cine știe... A început să 
cinte imnul școlii noastre. Intîi o 
voce, apoi alta, apoi toate zece..."

(Erau zece voci, zece glasuri de 
copii care cîntau imnul școlii lor).

— „Vocile erau slabe, dar gîndul 
că nu eram singuri in starea de 
nemișcare la care eram supuși
— de o forță pe care n-o înțelegeam, 
n-o vedeam — ne încuraja! Recu
noșteam vocea fiecăruia. Apoi, 
treptat, vocile au început să se 
împuțineze. 9, 8, 7...

(Mă gîndesc că drumul unei 
rachete care ar porni să aducă 
moartea ar începe tot astfel : prin- 
tr-o numărătoare inversă ?!).

— „...6, 5, 4... După o jumătate 
de oră nu mai era nimeni care 
cinta. Rămăsesem singur. Am 
izbutit să ajung in curtea școlii. 
Școala era in mare parte distrusă. 
Tot orașul era dărîmat. îmi amin
tesc și azi...".

(Avea 13 ani î).
— ....oameni aproape morți

care-mi atingeau genunchii în timp 
ce mergeam... Unde mergeam 7 Ca 
să trec mai departe a trebuit să-1 
las acolo — n-aveam cum să-i 
ajut, erau mulți ! — pe cei aproa
pe morți. Pentru mine e un lucru 
extrem de dureros !“

(Spunînd aceste cuvinte ca-ntr-o 
confesiune, ca-ntr-o spovedanie 
față de sine, domnul Yoshitaka 
Kawamoto se așază din nou. Face 
efortul să se smulgă dintre ruine, 
dintre morți, dintre amintiri. Să-și 
regăsească surîsul, Surisul acela 
cenzurat. Dar, nu. nu mai poate. 
A pierit undeva, în- lacrimi care 
nu se văd. Care nu se mai văd.

Și cum ar mai putea să se vadă 
dintre umbrele atitor coșmaruri 
săpate în adîncul sufletului, indo- 
liind amintirile 7 „Nu numai pe 
piele / supurează Cicatricea ; / Mai 
adincă a pătruns rana în suflet f Se 
va vindeca ea oare vreodată ?" — 
se întreba un supraviețuitor. Cum 
oare s-ar putea vindeca rănile 
Pikadonului — pica-fulger ; don- 
tunet ? Cum s-ar putea uita, să 
spunem, că din Imaginea uneia din
tre cele mai frumoase actrițe din 
Japonia, steaua trupei „Sakura tai"
— „trupa florilor de cireș" — in
terpretă unică a „Damei cu came

lii". explozia făcuse o apariție 
inspăimintătoare ? Că părul ei ne
gru îi căzuse, iar din frumusețea 
obrazului nu se mai putea afla 
nici un semn ? Iată cum se în
cheia o relatare despre ultimele 
clipe- ale frumoasei actrițe : „Pe 
creștet nu mai avea decit citeva 
fire subfirl de păr ; cind au ridi
cat-o de pe pat si acestea s-au 
desprins și au căzut încet pe 
podea...“

Ori, cum s-ar putea uita că (lin 
cauza temperaturii neobișnuit de 
ridicate, ■ pietrele începuseră șă 
plîngă și sd slngereze ?

Ori că, peste timp, da sub dări- 
t mături și cenușă au fost scoase 
‘ schelete In poziție de fugă ori sur

Statuia îndurerata
prinse în îmbrățișări disperate 7 

Mărturitle acuzatoare, cutremu
rătoare adunate in litera cărților și 
destinate să rămînâ ca o umbră 
de neșters in memoria lumii sînt 
nenumărate. Din mulțimea lor mai 
rețin doar una demnă de finalul 
celei mai greu imaginabile trage
dii : „Reporterul Katashima, de 
la agenția japoneză de știri „Do- 
mei“, iși pierduse părinții in 
„Pikadon" și, nereușind să îngroa
pe* — poate nu găsise locul — 
puținele lor rămășițe, găsite in ce
nușă, le purta cu el într-o cutie de 
metal și le auzea zăngănind de 
cite ori se grăbea. Ce va fi gindit 
oare Katashima cind mina lui se 
pregătea să declanșeze butonul 
aparatului de fotografiat pentru a 
mai încredința viitorului încă o 
incredibilă amintire despre Hiroshi
ma ? Despre Hiroshima, al cărui 
centru se aflase surprins între cele 
două brațe principale, din cele 
șapte, ale fluviului Ohta... Se afla
se pină în acea secundă, din au
gust 1945, card va zgudui mereu 
conștiința lumii...

Dar să revin la convorbirea cu 
domnul Kawamoto care, la 13 ani, 
cintînd „Imnul școlii", număra in 
gind moartea colegilor.)

— Vă mai amintiți cuvintele 
„Imnului școlii" ?

— „Am uitat Cîntecul Universi
tății, pe care am făcut-o mai 
tîrziu. Dar știu bine Imnul școlii. 
Cel care a fost cîntat atunci... îl 

știu pină la sfîrșlt. îl voi ști pină 
la sfirșiț...".

— Puteți să-mi spuneți citeva 
versuri din cîntec ?

— „Da !“
Și încearcă să-mi spună cuvin

tele. Parcă nu le găsește... Se 
concentrează... începe să fredoneze 
încet o melodie. Și melodia crește 
— ca un strigăt, ca o durere, 
ca o izbîndă. In ochii domnului 
Kawamoto răsare din nou, palid, 
surisul. De parcă s-ar întîlni cu 
copilul de 13 ani, cu o clipă înain
tea acelei secunde din cel de-al 
16-lea minut de după oțele 8 dimi
neața. Ora cind arborii abia înce
peau să înțeleagă cîntecul păsă
rilor.

■Au venit și vin, aici. Ia Hire- 

shima, ca să afle, să înțeleagă și 
să știe mai bine oe au de făcut 
pentru viață milioane dc oameni. 
Pentru viața in numele Căreia nu 
departe de „Mormintui copiilor 
morți la Hiroshima" se înalță „fla
căra veșnică", in amintirea celor 
ce nu mai sînt, a victimelor lui 
„Enola Gay". Și tot pentru viață, 
in numele vieții n-au dispărut, nu 
trebuie să dispară umbrele Hiro
shimei. Chiar dacă ele mai trec 
dureros, incetoșindu-le, prin pri
virile unor oameni care „au trăit" 
acele interminabile secunde. Se
cunde care nu vor muri, nu tre
buie să moară nicicind. Ca Hiro
shima să nu se mai repete. Si tre
buie să fie mereu rostită între
barea i „Trecind prin memoria 
lumii, umbrele Hiroshimei stnt 
privite cu toată gravitatea, pretu
tindeni. In lume ?“

Cu atît mai mult se cere pusă 
întrebarea cu cit Hiroshima de azi 
— cu minunatele ei fintîni arte
ziene, care trimit poeme de răcoa
re spre cer, cu bulevardele largi, 
cu casele sale noi șt Impunătoare, 
cu fluviul care și-a dus demult în 
adlncul oceanului apele acelor se
cunde ale groazei, cu marea, in 
care sînt încrustate ca-ntr-o stam
pă insulele, cu lupta de a cîștlga 
teren din mare pentru a extinde 
uzinele „Mazda", cu parcul chine
zesc de 40 000 metri pătrați. refă
cut după război, cu nou) aeroport 
modern, cu atîtea remarcabile rea- 

lizărl — propune semne indubitabi
le ale triumfului omului. Semne ale 
triumfului.

Ca și avionul uriaș cu care re
venim la Tokio, ureînd pentru 
citeva secunde, poate pe același 
drum în spațiu, pe care a coborît 
cu 40 de ani in urmă bombardie
rul ucigaș. Cer «enin... Avionul iși 
urmează in liniște ruta sub o lună 
care îmi pare îngîndurâtă. De ce 7 
Poate pentru că, în timp ce avio
nul înaintează liniștit, nu pot să nu 
recapitulez impresiile, nu pot să 
nu evoc mărturii pe care anii l«-au 
adunat in „arhivele Hiroshimei". 
Cum vor fi arătat, ce lumină vor fi 
purtat în priviri, în primăvara lui 
1946, supraviețuitorii care se adu
nau, în grupuri, în fața primă

riei, ca să se minuneze de puterea 
naturii, că să se bucure că — deși 
înnegriți de fum — cei cîțiva ci
reși — salvați în timpul iernii de 
sentința securilor — înfloriseră ? 
Cireșii-invalizi se treziseră la via
ță ; din întunericul la care-i con
damnase bombardamentul răsărea 
pe crengi, victorioasă, lumina flo
rilor.

Faptele din revenirea la viață a 
orașului, înmormintat de „Little 
boy“, aduc cu ele semnificații ce 
merită a fi subliniate. Cum ar fi, 
de pildă, înclinația oamenilor șo- 
cați de dezastrul atomic pentru 
metafora delicată, rclegind astfel 
clipa nouă ă vieții lor cu înclina
ții tradiționale : prima florărie des
chisă la Hiroshima, in toamna lui 
1945, se numea „Midori" (Verde). 
Era și numele frumoasei actrițe 
japoneze de la „Sakura tai". Pri
ma librărie, înființată in 1946, se 
nifmeă „La salcia albă". Merită 
multă luare aminte această opțiune 
pentru metafore delicate șl culori 
pure la oamenii ținui oraș ucis de 
cenușa atomică 1 Un poem dens ar 
trebui „citit" și in drumul pomi
lor verzi, venind din toată țara, 
Către „orașul fără umbră".

Dar surîsul florilor nu putea 
vindeca și nici ascunde marile dra
me săpate in conștiințe. Drame 
care s-au închis, ca-ntre niște ra
cle, între cdperțile unor cărți, pur- 
tiftd titluri de adincă expresivi
tate. O carte despre Hiroshima se 

nutnea „Floare de vară" — Natsu no 
hana —- și era dedicată de scriitor 
soției sale care se mutase de la 
Tokio în orașul devenit Victima 
lui „Little boy“ cu gîndul că va fi, 
aici, mai apărată. O alta, datorată 
scriitoarei Yukio Ohta. refugiată 
la Hiroshima Cu speranța că va fi 
mai în siguranță, era scrisă pe pa
tul de suferință, la spital, după ce 
autoarea trăise trei zile în cimpul 
liber, înconjurată de cadavrele 
bombardamentului atomic. Cartea, 
cutremurător document de martor, 
se numește „Orașul morților”. Titlu 
cît se poate de exact, Hiroshima 
plătind cu prețul a 250 000 de vieți 
nu „curiozitatea științifică" ci do
rința „proprietarilor bombei" de a 
dicta, după război, in relațiile in
ternaționale. Și, cu toate că cen
zura celor „responsabili de bom
bardament" s-a opus, adevărul 
acestor cărți a ajuns la oameni, ca 
un strigăt ce nu putea fi înăbușit.

— Puteți să-mi spuneți citeva 
versuri din „Imnul școlii", domnule 
Kawamoto.

— Da ! Ascultați :

„Sub soarele minunat 
Cade ploaia albă.
Florile sini in deplină înflorire
Și-i LIMPEDE marele fluviu— 
Eu privesc INCA spre idealul 

meu" î
— va mulțumesc!
într-o secundă, marele fluviu 

limpede s-â întunecat. Cuvîntul 
încă iiu mai era.

Ce-a mat rămas din Hiroshima 
de-ătunci 7 A mai rămas și aceas
tă piatră pe cate sînt gravate 
nume — un mormint In fața că
ruia un grup de elevi au depus 
jerbe de flori de hîrtie, flori, un 
desen — învelit tn plastic ca si în
vingă. o vreme, timpul. Tot aici, 
pe o placă de aramă, adusă de ti
neri, sînt, scrise cit-eva cuvinte : 
„Orașul Hiroshima a fost incen
diat, distrus de bomba atomică ! 
Acum In Hiroshima sînt flori albe, 
foarte frumoase, minunate. (Nu 
uitafi: florile albe din „Imnul 
școlii" în care a învățat directorul 
muzeului !). Noi nu putem Îngădui 
al treilea bombardament atomic in 
lume !“. (Cel care au murit, cin- 
tind „Imnul școlii" lor, incurajin- 
du-se prin elntec, aveau 13 ani. 
Ciți ani or fi avînd copiii care au 
scris cuvintele de pe placa de 
aramă ?).

Am auzit că in manualele șco
lare japoneze de istorie nu se 
scrie nimic despre drama Hi
roshimei. Desigur, a existat incă 
din timpul declanșării bombei în
cercarea de a păstra în mister tra
gica opțiune pentru explodarea 
bombei „născute" în cel mai strict 
secret. De ințeles. nu 7 Dar nu 
mai poate fi „de ințeles" intenția 
din partea municipalității — jus
tificată prin rațiuni estetice, edi
litare — de a demola fostul pavi
lion de expoziție, mutilat sinistru 
de suflul exploziei. După cum este 
de ințeles că oameni lucizi s-au 
opus unei asemenea măsuri, con
știent! că ruinele acestea sînt. poa
te, cea mai îndurerată statuie a 
umanității. Și ea nu trebuie să fie 
demolată oricit de mare ar fi inte
resul pentru „ștergerea urmelor". 
Intr-o zi. după război, cineva a 
scris pe aceste ziduri rănite : 
„NO MORE HIROSHIMA»" — 
„Niciodată o altă Hiroshima". Nu 
se știe cine. Se crede că un ame
rican. Aceste cuvinte nu pot fi ui
tate. Uitarea nu este îngăduită cu 
nici un preț După cum declara 

’marele Albert Einstein, după bom
bardament : „Așa ceva nu trebuia 
îngăduit".

Avionul cu care revenim spre 
Tokio iși urmează lin drumul, tor- 
cînd invizibilul caer al aerului sub 
luna îngîndurâtă. Este oare impo
sibil ca fiecare om. fiecare tînăr 
să poată spune, fără teama că un 
gest iresponsabil 11 va contrazice. 
— asa cum l-a contrazis la 13 ani pe 
domnul Kawămoțo, pe colegii lui. 
sinistrul „Little boy" — cuvintele 
unui clntec ?

Cu ce drept pot fi amenințate 
cuvintele unui cîntec ? Oricine 
trebuie să aibă dreptul să spună :
„E limpede marele fluviu.
Eu privesc meretl spre idealul 

meu !“
Marele fluviu, viața, trebuie să 

rămină mereu limpede. Cu o ase
menea convingere m-am îndreptat 
spre Hiroshima. Cu această con
vingere am scris „Reportajele de 
pace" intr-un timo cind incă. din 
neingădulte calcule, se experi
mentează absurd noi arme ale 
mdrții.

Parafrazîndti-! pe marele savant 
închei : „Așa ceva nu mai trebuie 
îngăduit I"

Nicolae DRAGOS



GENEVA

România reafirmă imperativul dezarmării 
și întăririi securității internaționale

GENEVA 25 (Agerpres). — La 
Geneva s-au încheiat lucrările pri
mei părți a sesiunii din acest an a 
Conferinței pentru dezarmare — or
ganism multilateral de negocieri din 
care face parte si România. Confe
rința a examinat probleme privind 
încetarea cursei înarmărilor nuclea
re si trecerea la dezarmare, interzi
cerea experiențelor atomice, preve
nirea războiului nuclear, prevenirea 
cursei înarmărilor în spațiul cosmic, 
interzicerea armelor chimice, radio- 
logice si a altor arme de distrugere 
in masă, acordarea de garanții de 
securitate tarilor neposesoare de 
arme nucleare, precum si elaborarea 
unui program global de dezarmare.

In cadrul lucrărilor au fost prezen
tate si supuse atenției, ca documen
te ale conferinței. Declarația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România privind Anul 
International al Păcii, precum si 
Declaratia-Apel a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria. Todor Jivkov. cu 
privire la realizarea în Balcani a 
unei zone .fără arme chimice.

în ceea ce privește problematica 
dezarmării nucleare — element prio
ritar al lucrărilor si obiectivelor 
conferinței — s-a procedat la o exa
minare de ansamblu, fără a se reuși 
să se treacă la un proces efectiv de 
negociere în vederea ajungerii la 
Înțelegeri reciproc acceptabile. Con
ferința a decis constituirea unui co
mitet special pentru examinarea mai 
aprofundată a problemelor privind

prevenirea cursei înarmărilor în Cos
mos. a cărui activitate urmează să 
înceapă in cea de-a doua parte a 
sesiunii din acest an.

Au fost realizate anumite progrese 
în elaborarea proiectului de conven
ție privind interzicerea și distrugerea 
armelor chimice. înregistrîndu-se 
acordul unanim al delegațiilor par
ticipante asupra necesității și urgen
tei unui asemenea instrument ju
ridic international.

Intervenind în cadrul dezbaterilor 
din ultima ședință plenară, delega
ția română a subliniat importanța pe 
care tara noastră, președintele 
Nicolae Ceaușescu o acordă inten
sificării activității si desfășurării cu 
succes a lucrărilor forurilor de 
negocieri multilaterale in domeniile 
dezarmării, creșterii încrederii si 
securității internaționale. A fost sub
liniată cerința creșterii eficacității 
conferinței. îndeosebi prin intensifi
carea activității sale de fond, prin 
crearea si funcționarea unor organe 
de lucru cu mandate clare, de nego
ciere efectivă asupra problemelor 
înscrise pe agenda reuniunii.

Responsabilitatea negocierii și rea
lizării de acorduri concrete privind 
toate problemele vitale din domeniul 
dezarmării — a subliniat delegația 
română — revine atît conferinței în 
ansamblul ei. cit si tuturor statelor 
membre. îndeosebi statelor dețină
toare de arme nucleare și altor state 
puternic înarmate.

Cea de-a doua parte a lucrărilor 
sesiunii din acest an a Conferin
ței pentru dezarmare de la Geneva 
va începe la 9 iunie 1986.

r

*
*

Dezvoltarea colaborării economice
și tehnico - științifice româno - sovietice
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

M. Chebeleu transmite : La Moscova 
au avut loc lucrările celei de-a 
XVII-a sesiuni a Comisiei intergu- 
vernamentale româno-sovieti'cb de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică.

în spiritul convorbirilor și înțele
gerilor convenite cu prilejul întâlni
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, cu tovarășul 
M. S. Gorbaciov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, la- 
sesiune au fost examinate stadiul și 
perspectivele schimburilor comercia
le, cooperării și specializării in pro
ducție, colaborării tehnico-științifice 
dintre România și Uniunea Sovietică.

Au fost stabilite măsuri care să 
asigure îndeplinirea înțelegerilor a- 
doptate la nivel înalt, in vedpreâ 
dezvoltării în continuare a relațiilor, 
economice româno-sovietice in con
cordanță cu posibilitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări.

pentru, extinderea, și diversificarea 
livrărilor de mărfuri în anul curent 
și ii) perspectivă, aprofundarea coo
perării reciproc avantajoase în do
menii de interes pentru ambele părți.

La încheierea sesiunii, ale cărei 
lucrări S-au desfășurat într-o atmos
feră tovărășească, de înțelegere re
ciprocă, a fost semnat un protocol 
de către Ioan Totu, viceprim-m.inistru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele părții române 
în comisie, și A. K. Antonov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ăl U.it.S.Ș., , președintele" părții so
vietice în comisie.

La lucrările, sesiunii a participat 
Traian Dudaș, ambasadorul țării 
iioaștre in Uniunea Sovietică,

★
Cu prilejul prezenței sale la Mos

cova, viceprim-ministrul guvernului 
rpmân a. avut convorbiri cu N. V. 
Talîzin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de. Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
al U.R.S.S,

în cadrul dezbaterilor din Consiliul de Securitate

ASPRA CONDAMNARE A ACȚIUNILOR AGRESIVE
ALE S.U.A. ÎMPOTRIVA LIBIEI

Pentru solutionarea 
globală a problemei 

datoriei externe
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres). — Dialogul politic între credi
tori și debitori și abordarea inte
grală a datoriei externe trebuie să 
fie punctele de plecare pentru so
luționarea acestei grave probleme cu 
care se confruntă țările in curs de 
dezvoltare — au relevat reprezen
tanții. statelor latino-americane care 
participă la lucrările celei de-a 
XXI-ă sesiuni ministeriale a Comi
siei Economice a O.N.U. pentru 
America Latină (C.E.P.A.L.), de la 
Ciudad de Mexico — relatează agen
ția E.F.E. Reprezentanții țărilor din 
zonă au arătat că rezolvarea proble
mei datoriei externe impune res
pectarea principiului coresponsabi- 
lității și distribuirea echitabilă a 
costurilor proceselor de ajustare, 
posibilitățile de. a realiza cu succes 
programele de reactivare economi
că cerînd simultan asigurarea resur
selor pentru hoi activități produc
tive și un răspuns la necesitățile so
ciale cele mai stringente.

Țările latino-americane si caraibie- 
ne au cerut C.E.P.A.L. organizarea 
unei conferințe extraordinare pe 
această temă, care să se desfășoare 
pină la sfîrșitul anului în curs.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII UNITE TANZANIA

Excelentei Sale ALI HASSAN MWINYI
Președintele Republicii Unite Tanzania

DAR ES SALAAM
Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Unite Tanzania, vă 

adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul tanzanian prieten.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre parti
dele, țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre binele 
popoarelor român și tanzanian. al cauzei păcii, înțelegerii și destinderii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Unite Tanzania, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis- 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
primului ministru al acestei țări, 
Joseph Sinde Warioba, prin care ii 
adresează sincere felicitări și cele

mai bune urări de sănătate, fericire 
și succes în activitate. In telegramă 
se exprimă convingerea că guver
nele român și tanzanian vor acționa, 
în continuare, pentru dezvoltarea 
raporturilor de prietenie și colabo
rare între țările și popoarele noastre.

ANUL INTERNATIONAL • v IzZEI AL păch

„în Anul Internațional al Păcii să se întreprindă acțiuni 
concrete pentru asigurarea unui viitor mai bun"

SOFIA. — Consolidarea forțelor 
Păcii în vederea rezolvării proble
melor globale și regionale se află 
în centrul atenției participantilor 
la sesiunea Consiliului Mondial al 
Păcii, care se desfășoară în capi
tala Bulgariei. Vineri, dezbaterile 
au continuat în comisii de lucru 
avind ca teme principale activiza
rea si intensificarea acțiunilor pen
tru dezarmarea nucleară totală, 
crearea unei lumi lipsite de arme 
atomice, preintîmpinarea mi litari- 
zării spațiului cosmic, reglementa
rea pe cale politică a conflictelor 
regionale existente. ocrotirea me
diului înconjurător al 
noastre.

(
— spre auto- |
înarmărilor a '

planetei

de 
al

Mesajul de salut adresat 
la Sofia a Consiliului 
Păcii de secretarul

sesiunii 
Mondial 

general al

O.N.U.. Javier Perez de Cuellar, 
subliniază că omenirea se află. în 
prezent, la o răscruce : o cale duce 
spre pace, cealaltă 
distrugere. Cursa 
atins proporții amenințătoare, nu 
au ' fost reglementate conflictele • 
regionale, sărăcia afectează o mare 1 
parte a populației globului. In < 
acest moment — relevă mesajul — ț 
este deosebit de important să fie i 
mobilizată opinia publică mondială. ’ 
să se atragă tuturor atenția asu- ț 
pra necesității vitale de a se în- i 
cepe un dialog în vederea institui- , 
rii colaborării internaționale. Este ț 
necesar ca în Anul International al 
Păcii să se folosească toate posibi
litățile și să se întreprindă pași 
portanti în numele unui viitor 
bun — se spune în mesaj.

NAȚIUNILE UNITE 25 (Agerpres). 
— La cererea mișcării -de nealiniere, 
Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a 
întrunit pentru a relua discutarea 
situației din Mediterana, Creată ca 
urmare a atacului aerian american 
asupra Jamahiriei Libiene.

în intervențiile lor, reprezentanții 
țărilor nealiniate au condamnat ac
țiunile agresive ale Statelor Unite 
împotriva independenței și integri
tății teri toriale ale Libiei. Nimic nu 
poate justifica aplicarea pe scară 
largă a forței împotriva unui stat 
suveran, încâlcind obiectivele și 
principiile Cartei O.N.U. — a decla
rat ministrul afacerilor externe al 
Indiei, Bali Ram Bhagat, șeful dele
gației speciale a mișcării de neali
niere sosite la Națiunile Unite. Miș
carea de nealiniere este extrem de 
îngrijorată de evenimentele din Me
diterana, care constituie o amenin
țare gravă la adresa păcii și secu
rității nu numai în regiunea aceasta, 
dar și în întreaga lume — a spus el. 
Consiliul de Securitate a fost infor
mat despre cele constatate in cursul 
vizitei acestei delegații în Jamahiria 
Libiană — a relevat Bali Ram 
Bhagat. El a subliniat că atacul ae

rian american s-a soldat cu victime 
și pagube materiale.

La rindul său, secretarul federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, Raif Dizdarevici, a relevat că 
țările • nealiniată cer insistent Con
siliului de Securitate să-și îndepli
nească obligațiile sale și să ia mă
suri pentru a preveni repetarea unor 
acțiuni agresive ca cea întreprinsă 
de Statele Unite împotriva Libiei și 
care merită o vehementă condam
nare. Dacă ne împăcăm cu agresiu
nea împotriva Libiei — a spus el — 
aceasta va duce inevitabil la noi ac
țiuni agresive, la noi victime. Dele
gația mișcării de nealiniere, care a 
vizitat Libia, s-a convins că bărbați, 
femei și copii au căzut victime, că 
locuințe întregi au fost transformate 
în ruine, că au avut de suferit oa
meni nevinovați — a spus el.

Reprezentantul permanent al Ja
mahiriei Libiene la O.N.U., Aii 
Treiki, a exprimat, în numele po
porului libian, mulțumiri comunită
ții internaționale pentru sprijinul, și 
solidaritatea manifestate cu țara sa. 
El a atras atenția că există pericolul 
unor noi acțiuni agresive din partea 
S.U.A.

PUTERNICE CIOCNIRI ARMATE 
IA BEIRUT

BEIRUT 25 (Agerpres). — în 
noaptea de joi spre vineri, la linia 
de demarcație dintre estul și vestul 
Beirutului au fost înregistrate unele 
dintre cele mai puternice schimburi 
de focuri între milițiile libaneze ri
vale din ultimele cinci săptămîni, 
transmite agenția A.P. Au fost uti
lizate artileria grea, tunurile de pe 
tancuri și rachete. Mai multe sec
toare rezidențiale de o parte și de 
alta a liniei de demarcație au in
trat _ în raza de acțiune a armamen
tului greu, înregistrindu-se, potrivit 
surselor poliției, cinci morți și 65 de 
răniți. Mii de locuitori ai Beirutului 
au fost forțați să-și petreacă întrea
ga noapte în subsoluri și în adăpos
turi. v

în cursul zilei de vineri, schimbu
rile de focuri violente s-au trans
format în tirUri sporadice.

Agenția menționată notează că 
eforturile diplomatice nu au reușit 
pină în prezent să reînvioreze ne
gocierile care să ducă la încetarea 
luptelor din Liban.

Poporul tanzanian 
sărbătorește, la 26 a- 
prilie, sub deviza mo
bilizatoare ..Libertate 
si unitate". împlinirea 
a 22 de ani de la con
stituirea Republicii 
Unite Tanzania, prin 
unirea Tanganicăi cu 
Zanzibarul. eveniment 
cu profunde semni
ficații în viata acestui 
popor.

Anii care au trecut 
de atunci au consem
nat prefaceri înnoitoa
re de-a lungul întregii 
țări. La Dar Es Salaam 
— „Portul păcii" — 
ca de altfel în toate 
localitățile tanzaniene, 
sînt vizibile rezultate
le eforturilor vizînd 
eliminarea urmărilor 
îndelungatei dominații 
coloniale, consolidarea 
independentei națio
nale. dezvoltarea eco- 
nomico-socială de sine 
stătătoare. Un moment 
important în evoluția 
Tanzaniei contempo
rane l-a constituit a- 
doptarea, în anul 1967, 
a ..Declarației de la 
Arusha", care jalo
nează dezvoltarea pro
gresistă a tării. Docu

mentul a Inspirat si 
inspiră numeroase 
programe economico- 
sociale, concretizate 
prin apariția primilor 
piloni ai tinerei in
dustrii naționale, prin 
creșterea producției a- 
gricole. inclusiv prin 
crearea unor coopera
tive (ujaama), care 
valorifică experieiita 
obștilor africane de 
cultivare în comun a 
Pâmintului. prin dez
voltarea culturii si în- 
vătămintului. Pentru 
rezolvarea probleme
lor legate de asigura
rea cu energie elec
trică a fost aprobat un 
plan de măsuri ample, 
de perspectivă, care 
prevăd construirea 
unei salbe de hidro
centrale în bazinul 
rîului Rufiji, cu o pu
tere totală instalată de 
2100 MW. In etapa 
actuală, sub condu
cerea Partidului Revo
luționar, poporul este 
angajat în înfăptuirea 
obiectivelor celui 
de-al IV-lea plan cin
cinal (1982—1986) și a 
programului de dezvol
tare pină în anul 2000.

în spiritul politicii 
principiale a P.C.R., a 
României socialiste, 
de prietenie, colabora
re și solidaritate cu 
popoarele africane, 
poporul nostru urmă
rește cu simpatie rea
lizările poporului tan
zanian. Pe linia dez
voltării pe planuri 
multiple a relațiilor ro- 
mâno-tanzaniene. în- 
tîlnirile si convorbi
rile la nivel înalt de 
la București si Dar Es 
Salaam au reprezentat 
momente de referin
ță, ce au deschis largi 
posibilități amplifică
rii pe mai departe a 
legăturilor reciproce.

Fără îndoială, dez
voltarea continuă a 
conlucrării dintre 
România și Tanzania, 
întemeiată pe stimă 
si respect, prin pro
movarea unor forme 
noi de cooperare, co
respunde pe deplin 
intereselor celor două 
țări si popoare, ser
vește cauzei păcii, 
independentei națio
nale si înțelegerii în 
întreaga lume.

libia denunță măsurile luate de Piața comună

im- 
mai

Demonstrație antirăzboinică a tineretului
MOSCOVA. — La Moscova a avut 

loc o mare demonstrație pentru 
pace a tineretului sovietic. Cei 
peste 30 000 de participanți au 
parcurs străzile principale care duc 
din centrul capitalei sovietice spre 
clădirea Universității de Stat, Ti-

carenerii purtau panouri cu lozinci 
îndemnau la încetarea experiențe
lor cu armele nucleare, adoptarea 
de măsuri urqente pentru dezar
mare, încetarea acțiunilor agresive 
ale S.U.A. împotriva Jamahiriei 
Libiene.

„Fondurile pentru înarmări 
să fie folosite în scopul dezvoltării!"

MONTEVIDEO. — Documentul 
difuzat la încheierea primei confe
rințe a partidelor socialiste latino- 

i americane, desfășurată la Montevi- 
? deo. lansează un apel vibrant tu- 
i turor popoarelor. în special din 
1 America Latină, la întărirea uni- 
’ tătii si solidarității, la creșterea 
i responsabilității in lupta în favoa- 
1 rea păcii și democrației. pentru 
ț oprirea cursei înarmărilor si aloca- 
i rea fondurilor astfel disponibile in 
' direcția eradicării foametei, anal- 
ț fabetismulUi și maladiilor ce afec- 
/ tează milioane de locuitori ai Pla- 
ț netei. Exprimînd convingerea că 

numai societatea socialistă este ca- 
pabilă să Înlăture problemele care 

) impietează asupra conviețuirii 
i pașnice a națiunilor, documentul se 
‘ pronunță pentru transformarea 

continentului latino-american în-

tr-un vast teritoriu liber și socia
list. străin logicii diabolice a războ
iului și .bazat pe democrație și 
dreptate socială — relatează agen
ția Prensa Latina.

WASHINGTON. — Crearea echi
pamentelor si dispozitivelor mili
tare din cadrul programului 
..războiul stelelor" va costa Statele 
Unite peste 1 000 miliarde dolari — 
a declarat în Congresul S.U.A. se
natorul William Proxmire. El a 
menționat că estimările sale se ba
zează pe „presupuneri raționale" si 
au fost avansate după examinarea 
problemei cu specialiști competenti 
și informați. Potrivit declarațiilor 
făcute de senatorul american, cos-

TRIPOLI 25 (Agerpres).— ,într-o 
declarație citată de agenția J.A.N.A., 
purtătorul de cuvînt al Comitetului 
Popular al Biroului Popular de le
gături externe al Jamahiriei Libiene 
relevă că miniștrii afacerilor exter
ne ai țărilor membre ale C.E.E. au 
hotărit, la Luxemburg, adoptarea 
de măsuri care afectează reprezen
tanțele diplomatice libiene în statele 
respective. Ca urmare. Marea Bri- 
tanie a întreprins o campanie împo
triva resortisanților Jamahiriei Li
biene, in special a studenților li- 
bieni, dintre care unii au fost ares
tați și expulzați. Comitetul Popu
lar aî Biroului Popular de legături 
externe consideră asocierea C.E.E. la 
campania condusă de S.U.A. împo
triva Jamahiriei Arabe Libiene un 
fapt extrem de grav. Conduita C.E.E. 
— se apreciază in declarație —• con
travine normelor internaționale,

Declarindu-se împotriva măsurilor 
luate și amintind că agresiunea 
americană a fost condamnată de co
munitatea internațională, purtătorul 
de cuvînt califică poziția C.E.E. 
drept o cedare în fața presiunilor 
americane, o aliniere la poziția po
litică a S.U.A. și Marii Britanii. Co
mitetul Popular al Biroului Popular 
de legături externe Iși rezervă drep
tul de a lua măsurile corespunză
toare. o dată cu punerea in aplicare 
a deciziilor luate de C.E.E.

♦
TRIPOLI 25 (Agerpres). — Cruci

șătorul sovietic purtător de rachete 
„Viceamiralul Drozd" a sosit la 
Tripoli unde efectuează o vizită. 
După cum informează agenția 
J.A.N.A., nava sovietică a fost vi
zitată de șefuT Statului Major al 
forțelor maritime militare libiene.

Reuniune la nivel înalt a țărilor arabe
RABAT 25 (Agerpres). — La Ra

bat s-la anunțat oficial că în ora
șul marocan Fez va avea loc, la în
ceputul săptămînii viitoare, reuniu
nea extraordinară la nivel înalt a

țărilor arabe — consacrată exami
nării situației create ca urmare a 
agresiunii Statelor Unite împotriva 
Jamahiriei Arabe Libiene — infor
mează agențiile T.A.S.S, și E.F.E.

Obiective economice ale R. D. P. Laos

*

*
*

*

*

tul total al realizării programului i 
va atinge cel puțin 2 000 miliarde * 
dolari. ț

VIENTIANE 25 (Agerpres). — în 
cuvîntarea rostită la o consfătuire 
a conducătorilor de ministere și de
partamente din R.D.P. Laos, consa
crată dezvoltării complexului econo
mic național, primul ministru Kay- 
sone Phomvihane a subliniat că sar
cina primordială a țării este recon
strucția economiei, perfecționarea 
mecanismului de conducere. Situația 
economică și politică impune reor

ganizarea hotărîtă și multilaterală a 
întregului sistem de conducere, a 
economiei, schimbarea psihologiei 
oamenilor, deoarece este vorba de 
lupta dintre nou și vechi, pentru 
eradicarea concepțiilor perimate — 
a arătat vorbitorul. Primul ministru 
a adăugat că succesul in realizarea 
acestor sarcini va fi determinat, în 
primul rînd, de creșterea spiritului 
organizatoric.

DE PRESA
scurt

. ȘEDINȚA. Biroul Politic al C.C, 
i al P.C.U.S. a apreciat, în cadrul 
• unei ședințe, că linia generală ela- 
. borată de Congresul al XXVII-lea 

al P.C.U.S. privind accelerarea 
I dezvoltării economico-sociale a ță

rii, menținerea și întărirea păcii 
Ise bucură de sprijinul deplin al 

oamenilor muncii sovietici. Tot
odată, au fost discutate probleme 

[privind îmbunătățirea planificării, 
stimulării economice și perfecțio
narea conducerii producției mărfu
rilor de larg consum in industria

I
 ușoară.

CONVORBIRI LA BELGRAD. 
Președintele Prezidiului C.C. al 

IU.C.I., Vidoie Jarkovici, a avut 
convorbiri cu secretarul general al 
P.C. din Argentina, Athos Fava, 

I aflat în vizită în Iugoslavia, la in
vitația Prezidiului C.C. al U.C.I. 
S-a procedat la un schimb de pă
reri cu privire la activitatea celor 

Idduă partide pe plan intern și ex
tern, unele probleme internațio
nale actuale și procesele din ca- 

Idrul mișcării muncitorești și al 
altor mișcări progresiste din lume.

. ALEGERI. Ugo Pecchioli a fost 
ales președinte al grupului comu-

I nist din Senatul italian, în locul 
Ilui Gerardo Chiaromonte, care 

a preluat conducerea ziarului 
„l’Unită". Renato Zangheri a fost 
ales președinte al grupului comu

nist din Camera Deputaților, in lo
cul lui Giorgio Napolitano, care a 
devenit șeful secției de relații ex
terne a C.C. al P.C.I.

CONVORBIRI FRANCO—VEST- 
GERMANE. In localitatea Trier 
din R.F.G. au avut loc convorbiri 
între cancelarul Helmut Kohl și 
președintele Franței, Francois Mit
terrand, din cadrul consultărilor 
periodice bilaterale la nivel înalt. 
Au fost abordate, în principal, pro
bleme ce privesc relațiile dintre 
cele două țări în domeniul econo
mic, inclusiv aspecte legate de 
cooperarea în realizarea de proiec
te comune, cum ar fi avionul de 
transport vest-european „Airbus".

LA BEIJING a avut Ioc, la 25 
aprilie, parafarea unui tratat consu
lar între China și Mongolia — in
formează agenția China Nouă.

„ZIUA LIBERTĂȚII". Poporul 
portughez a sărbătorit la 25 apri
lie „Ziua Libertății", care mar
chează a 12-a aniversare a victo
riei revoluției. în întreaga țară au 
fost organizate mitinguri, de
monstrații, festivități, care s-au 
desfășurat sub deviza „Fascismul 
niciodată !“,

ATENTAT LA MADRID. Un 
grav atentat terorist a fost comis 
vineri dimineața la Madrid. Aten

tatul s-a soldat cu patru morți și 
numeroși răniți, in majoritate 
membri ai gărzii civile. Un auto
mobil capcană, plasat la o inter- I 
secție, a făcut explozie în momen- I 
tul cind pe acolo trecea o mașină 1
a poliției avind la bord un echipaj .
format din 4 persoane.

REMANIERE GUVERNAMEN
TALA. Primul ministru al Greciei, I 
Andreas Papandreu, a procedat la | 
o remaniere ministerială, care nu 
a afectat totuși principalele por- i
tofolii — externe și economie. 
Schimbările notabile sint preluarea 1
de către vicepremierul Yannis Ha- .
ralambopoulos a departamentului J
apărării, post deținut anterior |
chiar de șeful guvernului, precum 
și crearea a două ministere dis- | 
tinete — interne și ordinea publică I 
— anterior aflate într-unul singur. •

FORȚELE AERIENE ALE BOLI- 
VIEI au anunțat că nu vor parti- I 
cipa la manevrele militare comu
ne boliviano—nord-americane, pro- I 
gramate să înceapă, luni, în regiu
nea Cochabamba. Manevrele amin- 1
tite fac obiectul unor aspre critici ■
și condamnări din partea cercurilor I
progresiste, democratice boliviene. 1

AUTORITĂȚILE SUD-COREENE 
eu declanșat noi exerciții mili- *
tare provocatoare, anunță agenția .
A.C.T.C., care citează o informație I
transmisă de nostul de radio Seul. '
Denumite „Biho 86“, ele se des- .
făsoară in provincia sud-coreeană 
Kangwon. Zilele trecute, exerciții ' 
războinice s-au desfășurat în Co- , 
reea de Sud si la sud de fluviul 
Hangang, sub denumirea „Tang- • 
beul 86".

„Sistemul economic și financiar 
internațional continuă să fie con
fruntat cn cele mai grave probleme 
de la marea criză a anilor ’3#“ — 
s-a arătat în cadrul lucrărilor recen
tei reuniuni a Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D., 
desfășurată la Geneva, subliniin- 
du-se că relansarea apărută in 
unele state occidentale industriali
zate slăbește sau se dovedește fără 
perspective, iar procesul dezvoltării 
stagnează, practic, în marea majo
ritate a țărilor lumii a treia, accen- 
tuindu-se asimetriile și dezechili
brele din economia mondială. Dra
maticele realități pe care le înfăți
șează harta economică a lumii de
monstrează cu puterea de netăgăduit 
a faptelor că dacă actualele stări de 
lucruri vor persista, anii ’80 vor 
deveni „un deceniu pierdut pentru 
dezvoltare".

Date și cifre, rezultînd din ana
lize efectuate de foruri și instituții 
competente, arată elocvent că cci 
de al treilea deceniu al dezvoltării 
nu și-a atins, nici pc departe, prin
cipalele obiective pe care și Ie-a 
stabilit. Astfel, in 1984. în loc să se 
realizeze obiectivul unei creșteri de 
7 la sută pentru țările in curs de 
dezvoltare, cum fusese prevăzut, 
rata de creștere a fost de numai 
2.9 la sută, iar pentru 1985 estimă
rile preliminare vorbesc de un nivel 
cu 5 la sută mai mic decît în 1980. 
Mai mult decit atît, efectele rece
siunii, extinderea deserturilor și se
cetei au dus la scăderea venitului 
în țările Africii subsahariene. de 
exemplu, sub nivelul anului 1970. 
America Latină este și ea prinsă în 
cleștele recesiunii. Dinamismui care 
a caracterizat Începutul anilor ’70 
s-a diminuat și apoi a dispărut în 
prima jumătate a actualului deceniu: 
creșterea produsului intern brut 
a coborit sub zero în majoritatea 
țărilor regiunii ; la fel și creșterea 
venitului pe locuitor. Deși, în 
general, mai slab, șocul rece
siunii a fost resimțit și de țările 
din Asia, dependente de exportul 
unei game reduse de produse. Scă

derea abruptă a prețurilor la aceste 
produse a fost, în unele cazuri, atît 
de mare, îneît ea nu a putut fi 
compensată nici prin creșterea în- 
tr-o oarecare măsură a exporturilor.

Impovărătoarea datorie externă 
a acestui grup de state, datorie care 
a atins uriașa sumă de 1 000 de mi
liarde de dolari, constituie una din
tre cauzele principale ale paralizării 
procesului de dezvoltare. Această 
apreciere, ce a devenit aproape un 
laitmotiv al tuturor dezbaterilor 
internaționale sau luărilor de poziție

ce a dus la creșterea șomajului, la 
reducerea producției- și, „ceea ce 
este încă și mai neliniștitor pentru 
viitor" (Raportul U.N.C’.T.A.D. 1985), 
la o diminuare accentuată a investi
țiilor in sectoarele productive. Unele 
dintre aceste țări au înregistrat în 
ultimele luni ale anului 1985 creș
teri ușoare atît în domeniul produc
tiv, cit și in cel al exporturilor, dar — 
așa cum subliniază același document 
al U.N.C.T.A.D. — „aceasta nu a fă
cut decit să oprească declinul econo
mic in aceste țări și nu poate fi coh-

rile de produse de bază au avut un 
efec$ de bumerang, deoarece oferta 
sporită a dus la scăderea și mai ac
centuată a prețurilor și deci, <jeși 
au vindut mai mult, âu încasat măi 
puțin, secățuindu-și resursele fără 
a-și întări capacitatea de finanțare 
a datoriei externe. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit, așa cum se știe, 
pentru produsele prelucrate prove
nite din țările în curs de dezvoltare, 
datorită proliferării măsurilor pro- 
tecționiste, piețele statelor occiden
tale industrializate sînt inaccesibile.

Criza datoriei externe grevează asupra dezvoltării, 
dezechilibrind economia internațională

privind dificultățile cu care se con
fruntă țările în curs de dezvoltare, 
se poate susține chiar și numai prin 
simpla constatare că, intre anii 1981 — 
1985, plățile sub formă de dobînzi (235 
miliarde de dolari) au însemnat pen
tru aceste state pierderi egale cu 
întreg sporul lor de producție din 
perioada respectivă. Ceea ce înseam
nă • de fapt că, fără aceste pierderi, 
ritmul de creștere ar fi fost dublu, 
în jur de 6 la sută, adică aproape 
de obiectivul stabilit prin strategia 
internațională a dezvoltării.

Sporind vertiginos, în ultimii cinci 
ani (cu aproape cinci sute de mi
liarde) in special ca urmare a poli
ticii dobinzilor- înalte practicate de 
statele occidentale, îndeosebi de 
S.U.A.. creșterea datoriei externe 
a avut efecte devastatoare asupra 
situației economiei țărilor in curs 
de dezvoltare. Serviciul datoriei ex
terne (ratele scadente plus dobinzi- 
le aferente) a impus acestor țări 
eforturi financiare supradimensio
nate, care le-au obligat la reducerea 
importurilor, la reajustări draconice 
ale programelor de dezvoltare, ceea

siderată ca o trecere spre o creștere 
mai puternică, mai susținută și spre 
o situație financiară sănătoasă". 
Pe de altă parte, devaluările mone
tare succesive asociate acestor aug
mentări ale exporturilor au dus la 
accelerarea inflației (vezi cazul ati- 
tor țări latino-americane).

Dificultățile întîmpinate de țările 
.în curs de dezvoltare. în asigurarea 
serviciului datoriei lor externe au 
fost agravate și de căderea abruptă 
a prețurilor la produsele tradiționale 
de export. Desigur, un rol prepon
derent în acest sens l-a avut mane
vrarea prețurilor de către monopo
lurile internaționale, dar tot atît de 
adevărat este că — fapt mult mai 
îngrijorător, deoarece este vorba de 
un fenomen pe termen lung — slaba 
relansare economică a statelor in
dustrializate vest-europene și a Ja- 

.poniei, ale căror necesități de im
porturi de produse de bază sînt mai 
mari decît ale S.U.A., a făcut ca 
cererea de astfel de produse să fie 
redusă. In această situație, eforturile 
depuse de numeroase țări în curs 
de dezvoltare de a-și mări exportu-

Toate acește aspecte, ca și altele, 
reliefează cu pregnanță interdepen
dența dintre datoria externă și re
luarea procesului dezvoltării, com
plexitatea cauzelor care au dus la 
această stare de lucruri, caracterul 
global al problemei. Totodată, apare 
evident că orice strategie internațio
nală privind „soluționarea" datoriei 
externe a țărilor in curs de dezvol
tare trebuie șă implice direct re
luarea procesului dezvoltării, ea 
o condiție fundamentală nu numai 
pentru întărirea capacității acestora 
de asigurare a serviciului datoriei 
externe, ci și în interesul economiei 
mondiale; în ansamblu.

In aceste condiții, așa cum arăta 
în cadrul lucrărilor sesiunii de la 
Geneva â Consiliului pentru Comerț 
și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D., pre
ședintele „Grupului celor 77", este 
necesar un dialog constructiv îh ve
derea găsirii soluțiilor pentru pro
blemele grave cu care se confruntă 
țările' în curs de dezvoltare — stag
narea economică, protecționismul 
crescînd practicat de statele indus
trializate, reducerea preturilor I*

produsele de bază, amploarea fără 
precedent a datoriilor externe.

întreaga evoluție a vieții interna
ționale confirmă pe deplin aprecie
rile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesita
tea unei schimbări cit mai rapide 
și radicale a Situației create în eco
nomia mondială, a sistemului finan
ciar, a unei abordări noi. mult mai 
largi, a problemelor datoriei externe, 
ale creșterii și dezvoltării.

în acest sens, președintele Româ
niei evidențiază imperativul unui 
proces intehs și real de negocieri, 
care să ducă, în primul rind, la in- 
lăturarea poverii datoriei externe, 
la sporirea considerabilă a fonduri
lor pentru dezvoltare, la convenirea, 
prin participarea atît a statelor dez
voltate, cit și a celor în curs de dez
voltare, a unor măsuri practice și 
eficiente pentru realizarea obiective
lor dezvoltării.

Propunînd reducerea șl stabilizarea 
dobinzilor, țara noastră se pronunță, 
totodată, pentru abordarea intr-un 
spirit nou, corespunzător exigențelor 
actualelor stări de lucruri din econo
mia mondială, a problemei credite
lor, considerind că se impune anu
larea datoriilor pentru țările cu un 
venit național pină la 500—600 de 
dolari pc locuitor, o reducere impor
tantă a acestor datorii pentru țările 
cu venit național de pină la 1 000— 
1 200 de dolari pc locuitor și o re
ducere generală, de 30 pină Ia 50 la 
sută, a datoriilor pentru toate țările 
in curs de dezvoltare.

Coroborînd aceste măsuri cu asigu
rarea desfășurării unul comerț mon
dial liber de orice fel de restricții 
și diminuări, care să permită accesul 
produselor țărilor în curs de dezvol
tare pe piețele statelor dezvoltate, 
cu restructurarea .sistemului monetar 
și financiar, pot fi create condițiile 
pentru lichidarea rupturii existente, 
astăzi, între țările în curs de dez
voltare și economia internațională, 
pentru 6 reală și generală relansare 
a activității economice mondiale.

Valentin PAUNESCU

Nicaragua cere Statelor Unite să respecte 
principiile de drept internațional

MANAGUA 25 (Agerpres). — Ni
caragua a protestat împotriva 
amenințărilor președintelui Ronald 
Reagan la adresa unor state și a ca
lificat această atitudine drept „tero
rism de stat" — relatează agenția 
Prensa Latina. Intr-o notă adresată 
secretarului de stat, al S.U.A., 
George Shultz, ministrul interimar 
al relațiilor externe al Republicii 
Nicaragua, Victor Hugo Tinoco, a 
subliniat că „intențiile președintelui 
Reagan expuse în ultimele sale cu- 
vîntări reflectă voința de a continua, 
cu orice preț, politica S.U.A. de an
trenare, sprijinire și conducere a 
forțelor teroriste și mercenare din 
America Centrală împotriva Nicara-

guei“. Menționînd că această atitu
dine contrazice pretinsele interese 
ale S.U.A. de susținere a eforturilor 
de pace în America Centrală ale 
„Grupului de la Contadora" și 
„Grupului de sprijin", nota nicara- 
guană solicită guvernului de la Wa
shington „să acționeze cu ințelep^ 
ciune și să respecte principiile și 
normele de drept internațional".

Totodată, este reafirmată dispozi
ția Nicaraguei pentru reluarea dialo
gului cu S.U.A. privind reglementa
rea problemelor în suspensie, con
siderind aceasta ca singura cale po
trivită pentru rezolvarea divergen
telor dintre cele două țări, relatează 
agenția.

In favoarea dialogului intercoreean
PHENIAN 25 (Agerpres). — Dele

gațiile R.P.D. Coreene la convorbi
rile economice dintre Nordul și Su
dul Coreii și la contactele prelimi
nare în vederea convorbirilor parla
mentare Nord-Sud, împreună cu 
delegația Societății de Cruce Roșie 
a R.P.D. Coreene au dat publicității 
o declarație comună în care cer de
legațiilor corespunzătoare ale părții 
sud-coreene să se situeze pe o pozi
ție corectă față de convorbiri și să 
adopte fără .întîrziere măsuri pentru 
crearea atmosferei necesare dialo
gului.

Protest al R
PHENIAN 25 (Agerpres). — Repre

zentantul R.P.D. Coreene în Comisia 
militară de armistițiu a transmis o 
notă de protest părții S.U.A. în 
această comisie în. legătură cu fap
tul că autoritățile de la Seul au mo
bilizat nave de război și au deschis 
focul asupra unei nave de pescuit 
a R.P.D. Coreene în ziua de 24 apri
lie. In urma acestui atac, un pescar

Considerăm că este timpul ca auto
ritățile sud-coreene să-și clarifice In 
fața națiunii poziția față de dialog, 
să facă cunoscut dacă doresc in
tr-adevăr dialogul în vederea recon
cilierii și unității, păcii și reunifi- 
cării la care aspiră întreaga națiune 
— se arată în declarația transmisă 
de agenția A.C.T.C. Aceasta este o 
cerere a întregii națiuni și o cerere 
a popoarelor lumii, care doresc pace 
in Coreea și reunificarea ei pașnică, 
se spune în declarație.

P.D. Coreene
a fost ucis, iar nava de pescuit a 
fost scufundată. Această acțiune 
brutală — se spune în nota transmi
să de agenția A.C.T.C. — repreziptă 
o, violare a acordului de armistițiu 
și a legilor internaționale. îh notă 
se protestează cu toată fermitatea 
împotriva acestei acțiuni, care este 
de natură să agraveze tensiunea în 
peninsula coreeană.
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