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Exprimînd unitatea și voința fermă a oamenilor muncii de a înfăptui
exemplar politica partidului, ieri și-a încheiat lucrările

CONGRESUL UNIUNII GENERAU A SINDICATELOR DIN ROMANIA
TELEGRAMA ADRESATĂ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Desfășurindu-și lucrările în atmosfera entu
ziastă, de puternică angajare, generată de 
orientările și îndrumările insuflețitoare cuprinse 
in magistrala dumneavoastră cuvîntare, Con
gresul Uniunii Generale a Sindicatelor a ana
lizat cu răspundere și exigență revoluționară 
activitatea organelor și organizațiilor sindicale 
în perioada de la ultimul congres, modul cum 
au fost îndeplinite indicațiile și sarcinile puse 
de dumneavoastră în fața sindicatelor și a 
stabilit măsurile necesare menite să asigure 
participarea mai activă și mai eficientă a sin
dicatelor la întreaga viață politică, economică 
și socială a țării, la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al Xlll-lea al parti
dului.

Aflîndu-ne în pragul aniversării a 65 de oni 
de la crearea Partidului Comunist Român, 
participanții la congres au evocat cu mîndrie 
patriotică glorioasele tradiții de luptă ale parti
dului, care au rămas înscrise cu litere de aur 
pentru totdeauna în istoria patriei, între acestea 
la loc de frunte situîndu-se procesul luptătorilor 
comuniști și antifasciști de la Brașov din 1936, 
în care v-ați afirmat cu putere clarviziunea, 
înaltele calități de revoluționar și patriot înflăcă
rat, precum și marile demonstrații antifasciste 
și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, în organi
zarea cărora un rol hotărîtor l-ați avut dum
neavoastră și tovarășa Elena Ceaușescu, strălu

cite exemple de militanți comuniști, care din 
fragedă tinerețe v-ați dedicat viața luptei 
pentru libertatea, demnitatea și fericirea poporu
lui român, idealurilor sale de independență și 
progres, cauzei socialismului și păcii.

Exprimînd înalta mîndrie de a fi contemporani 
cu dumneavoastră, mare Erou între Eroii nea
mului, genialul strateg și ctitor al României 
socialiste moderne, ilustră personalitate intrată 
in conștiința contemporaneității ca strălucit 
promotor al idealurilor de libertate și indepen
dență ale popoarelor, de înțelegere și colabo
rare internațională, ca Erou al luptei pentru 
pace, participanții la congres și-au exprimat 
profunda recunoștință pentru contribuția dum
neavoastră inestimabilă, hotărîtoare la fun
damentarea politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru.

Intr-o atmosferă de adîncă vibrație patriotică, 
congresul a dat glas simțămintelor de inimă și 
conștiință ale tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, aducîndu-vă, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, un fierbinte 
omagiu pentru intensa și eroica dumneavoastră 
activitate consacrată edificării multilaterale a 
patriei, bunăstării materiale și spirituale a 
poporului, de care sint indisolubil legate măre
țele realizări, fără precedent în istoria multimi
lenară a țării, și imensul prestigiu internațional 
al României, dobindite în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului, perioada 
cea mai bogată în înfăptuiri, pe care toți 
cei ce muncesc și trăiesc în România o

denumesc cu legitimă mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

Sentimente de prețuire șl înaltă apreciere au 
fosț exprimate, totodată, de participanții la 
congres față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, personalitate de 
seamă a partidului și statului nostru, savant de 
largă recunoaștere internațională, pentru con
tribuția de mare însemnătate la eloborarea 
și traducerea în viață a planurilor și progra
melor de creștere economico-socială a țării, Ia 
înflorirea gîndirii și creației științifice, a învă- 
țămîntului și culturii, la promovarea politicii 
externe a României socialiste, la întărirea prie
teniei și colaborării cu toate țările lumii.

In acest moment de bilanț al activității noas
tre, vă exprimăm din nou, mult stimate și iubite 
tovarășe • Nicolae Ceaușescu, profunda noastră 
recunoștință pentru modul științific, creator în 
care ați conturat rolul și misiunea sindicatelor 
ca organizație a oamenilor muncii în noua lor 
calitate de producători, proprietari și beneficiari 
ai avuției naționale, drepturile și îndatoririle 
lor în autoconducerea și autogestiunea munci
torească, în toate domeniile vieții economice șl 
sociale a țării.

Ideile, tezele și orientările programatice 
cuprinse în strălucita dumneavoastră cuvîntare 
la congresul nostru ridică Io un nivel superior 
cerințele și exigențele activității sindicatelor în 
cadrul sistemului democrației muncitorești-re- 
voluționare, pentru îndeplinirea rolului lor în

(Continuare în pag. a V-a)

ÎNTREBARE : Pomnule pre
ședinte, conduceai destinele 
României de peste 20 de ani. 
Care era, pe plan intern și in
ternational, situația României in 
1965 2 Ce dificultăți au fost in- 
tinipinate și care au fost solu
țiile pe care dumneavoastră 
le-ați dat ? Numiți-ne realiză
rile cele mai importante ale 
țării dumneavoastră, in aceste 

, două decenii.
RĂSPUNS : Au trecut mai bine de 

40 de ani de la victoria revoluției 
de eliberare națională și socială, 
antifascistă și antiimperialistă, care 
a deschis calea dezvoltării indepen
dente a României.

în toată această perioadă s-au 
realizat transformări revoluționare 
radicale în întreaga societate ro
mânească. în prima parte, pînă în 
1965, România a încheiat, în .linii 
generale, procesul de reorganizare pe 
baze socialiste a țării. România con
tinua insă să fie o țară nu prea 
dezvoltată, deși se realizaseră o se
rie de creșteri importante ale eco
nomiei.

în următorii 20 de ani — mă re
fer la perioada 1965—1985 — in
România s-au produs mari transfor
mări calitative în organizarea eco
nomico-socială, tara noastră deve
nind dintr-o țară agrară, cu o in
dustrie slabă, o tară industrial-agra- 
ră. Am putea spune că am realizat 
o industrie modernă, dezvoltată, ca
pabilă . să realizeze astăzi utilaje, 
mașini, aparatură electronică la ni
velul celor mai bune produse de pe 
piața mondială. Practic, nu există 
sector mai important al industriei 
moderne în care România să nu fie 
angajată și să nu poată realiza pro
duse de înaltă tehnicitate.

Producția industrială, față de 1944, 
a crescut de peste 100 de ori. Pină 
în 1965 creșterea era de circa 18 ori. 
Deci, față de această perioadă, am 
realizat o creștere de mai bine de 
6 ori.

Agricultura s-a reorganizat com
plet pe baze socialiste, obținînd o 
creștere a producției de două ori față 
de 1965 și de aproape 4 ori față de 
1944. Și în această privință trebuie 
să menționez faptul că am acționat 
pentru organizarea pe baze moderne 
a agriculturii, intre care și realiza
rea a circa 30 la sută din suprafața 
arabilă a țării în condiții de irigare, 
față de 5 la sută în 1965. în condi
țiile României, irigațiile sint hotă- 
ritoare pentru a asigura o producție 
sigură. La aceasta trebuie să adaug 
alte lucrări — executate pe milioane 
de hectare — de desecări, de ame
liorare a solului și combatere a ero
ziunii. în același timp, am asigurat, 
practic, mecanizarea completă a 
agriculturii și satisfacerea in condi
ții bune a necesităților de îngră
șăminte și alte produse chimice. Pe 
această bază am putut, de altfel, să 
obținem o sporire importantă a pro
ducției agricole.

Ca rezultat al acestor dezvoltări, 
am realizat o creștere puternică a 
venitului național, a nivelului de 
trai material și spiritual al poporu
lui. De altfel, trebuie să menționez 
că avem în vedere ca tot ceea ce 
realizăm să servească atit dezvoltării 
generale a societății și, totodată, ri

dicării bunăstării poporului — țelul 
suprem al politicii noastre, esența 
societății socialiste pe care o con
struim. Oricine poate constata uria
șele construcții — nu numai indus
triale, dar și de locuințe, școli, spi
tale și alte așezăminte sociale și. 
culturale — realizate in acești ani 
în țara noastră. Pra'ctic, circa 80 la 
sută din populație s-a mutat in lo
cuințe noi.

A trebuit să facem eforturi mari. 
Am alocat în toată această perioadă 
de 20 de ani circa o treime din ve
nitul național în scopul dezvoltării ; 
dar tocmai pe această bază am putut 
să transformăm înfățișarea tării, atit 
din punct de vedere economic, cit 
și social, să asigurăm ridicarea ni
velului de viață al poporului.

Am acordat o mare însemnătate 
științei. Practic, am putea spune că, 
în acești 20 de ani, am pus, de ase
menea, baza unei științe modeme 
în toate domeniile de activitate. Dis
punem astăzi de circa 220 000 de 
oameni care lucrează în cercetare, 
în institute din toate sectoarele. 
Știința românească are un rol ho- 
tăritor în întreaga dezvoltare eco
nomico-socială, în progresul socie
tății noastre.

Am dezvoltat puternic invățămîn- 
tul. Am generalizat școala de 10 ani 
pentru întregul tineret, iar aproape 
80 la sută din tineri urmează învă- 
țămîntul de 12 ani. învățămîntul su
perior asigură formarea cadrelor 
pentru toate sectoarele de activita
te. Mai mult, un număr important, 
de aproape 20 000 de tineri străini, 
îndeosebi din țările în curs de dez
voltare, studiază in România.

Deci, o dată cu dezvoltarea econo
mico-socială, au avut loc transfor
mări puternice în nivelul de cultu
ră, de cunoaștere generală al națiu
nii noastre — și aceasta constituie 
un factor de importanță hotărîtoare 
pentru întregul progres pe care l-am 
realizat pînă acum.

Cred că ar mai trebui să mențio
nez faptul că ne-am preocupat de a 
găsi noi forme de organizare a so
cietății și, mai cu seamă, de dezvol
tare a democrației muncitorești-re- 
voluționare, realizînd un cadru larg, 
democratic, care permite participa
rea tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, a întregului popor, la 
conducerea societății. Noi, de altfel, 
spunem că realizăm socialismul cu 
poporul și pentru popor și că nu se 
poate concepe o societate socialistă 
fără un cadru larg democratic, in 
care să se poată manifesta puter
nic fiecare cetățean, personalitatea 
umană în general.

Am creat consilii ale oamenilor 
muncii — ca organe deliberative in 
toate unitățile economice și sociale — 
in care muncitorii sînt larg repre- 
zentați. Am instituționalizat adună
rile generale ale proprietarilor, pro
ducătorilor și beneficiarilor ca or
gane de hotărire asupra întregii dez
voltări economice și sociale. Tot
odată, am creat, pe plan național, o 
serie de organisme noi, cum sint 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, Consiliul Național al Agri
culturii, Consiliul Științei și Invă- 
țămintului, Consiliul Culturii. în 
mod corespunzător, Ia fiecare 
5 ani, avem congrese ale a-

cestor organisme, la care parti
cipă reprezentanții tuturor ca
tegoriilor sociale. Avem un Congres 
al oamenilor muncii care va avea 
loc in luna septembrie anul acesta 
și la care participă circa 11 000 de 
delegați, un Congres al agriculturii, 
care va avea loc in luna mai anul 
acesta — al treilea — la care vor 
participa tot circa 11 000 de oameni. 
Am avut în toamna anului trecut un 
Congres al științei și invățămîntu- 
lui, la care au participat circa 
6 500—7 000 de oameni, și un Con
gres al consiliilor populare, la care, 
de aserrtenea, au participat circa 6 500 
de oameni.

Noi considerăm că am creat un 
cadru larg democratic — cum obiș
nuim noi să spunem — unic în felul 
său, care permite oamenilor muncii, 
tuturor cetățenilor să participe în 
mod organizat la dezbaterea tuturor 
problemelor privind societatea noas
tră, la elaborarea politicii interne și 
externe.

în ce privește problemele interna
ționale, România întreține astăzi re
lații diplomatice și economice cu 
peste 150 de state. Practic, în afară 
de cîteva țări unde situația este de 
așa natură incit nu putem să între
ținem relații cu ele — cum este, 
spre exemplu, Africa de Sud — 
avem relații cu toate statele lumii.

Am pornit de la necesitatea de a 
participa activ la viața internațio
nală, la colaborarea cu toate statele, 
fără deosebire de orânduire socială. 
Considerăm că toate țările, dar mai 
cu seamă țările mici și mijlocii, tre
buie să participe activ la soluționa
rea problemelor internaționale, la 
democratizarea relațiilor dintre sta
te, la afirmarea principiilor de ega
litate, de respect al independenței și 
suveranității, de neamestec în tre
burile interne. Poate una din ma
rile realizări în politica noastră in
ternațională — în afară de dezvol
tarea generală a relațiilor cu toate 
statele — este tocmai insistența pe 
care România a pus-o și o pune pe 
respectarea principiilor egalității și 
independenței în relațiile internațio
nale. Ne-am pronunțat și ne pro
nunțăm ferm pentru ca problemele 
litigioase dintre state să se soluțio
neze numai prin tratative, să se re
nunțe cu desăvîrșire la forță, la a- 
menințarea cu forța. De asemenea, 
ne-am pronunțat și ne pronunțăm 
ferm pentru dezarmare, și in primul 
rind pentru dezarmarea nucleară. 
In acest cadru, punem pe primul 
plan eliminarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa — și 
de o parte, și de alta — și, pînă la 
urmă, a tuturor armelor nucleare, 
pentru măsuri de dezarmare gene
rală, deoarece numai in aceste con
diții se poate ajunge la o securitate 
reală, -la dezvoltarea încrederii și la 
o colaborare avantajoasă pentru toa
te statele.

Putem deci spune că România a 
ajuns la un stadiu de dezvoltare 
care a permis să asigurăm poporu
lui un nivel demn de viață naționa
lă, economică și socială. Este ade
vărat, nu avem bogați — in. sensul 
a ceea ce se numesc bogați ; am li
chidat însăși noțiunea aceasta. Dar 
nu avem nici săraci, cum există in 
țările foarte bogate, unde masa ce
lor săraci a crescut în ultimul timp.

Noi am acționat și acționăm pen
tru a asigura, pe măsura dezvoltării 
societății, un echilibru intre venitu-
(Continuare în pag. a V-a)

HOTĂRÎREA
Congresului Uniunii Generale a Sindicatelor din 24-26 aprilie 1966 

cu privire la adoptarea cuvintării tovarășului
Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii, drept program de acțiune 

si muncă al sindicatelor din România
Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din 

România dă cea mai înaltă apreciere magistralei 
cuvîntări a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, rostită la deschiderea 
lucrărilor acestui forum — document programatic de 
o deosebită valoare teoretică și practică.

Congresul a hotărît în unanimitate să adopte cuvîn-

tarea conducătorului partidului și statului nostru 
drept program de acțiune și muncă al sindicatelor din 
România pentru îndeplinirea rolului și atribuțiilor ce 
le revin in societatea noastră, pentru unirea și mobi
lizarea oamenilor muncii Ia înfăptuirea exemplară a 
planului de producție pe anul 1986 și pe întregul cin
cinal. a sarcinilor ce le revin din documentele Con
gresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român.

• APELUL ADOPTAT 
DE CONGRES

• DIN CUVÎNTUl 
PARTICIPANȚILOR 

LA DEZBATERI

• RELATAREA ÎN
CHEIERII LUCRĂ
RILOR CONGRE
SULUI

în paginile 2, 3 și 5

Au îndeplinit planul 
pe patru luni

INDUSTRIA 
JUDEȚULUI VASLUI

Oamenii muncii din industria Ju
dețului Vaslui raportează că au în
deplinit cu patru zile mai devreme 
sarcinile de plan la producția; 
marfă, la alti indicatori economici 
pe primele patru luni ale anului, 
în intimpinarea celei de-a 65-a ani
versări a făuririi Partidului Comu
nist Român si a zilei de 1 Mai, co
lectivele muncitorești din industria

județului s-au angajat să reali
zeze. pină la sfirșitul lunii aprilie, 
o producție-marfă suplimentară in 
valoare de 180 milioane lei.

în telegrama adresată, cu 
acest prilej, tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, secretar 
general al partidului, președintele 
Republicii, de Comitetul județean 
Vaslui al P.C.R. se spune : Con- 
știenți de marile sarcini ce revin 
județului din documentele Congre
sului al Xlll-lea al partidului, co
muniștii. toți oamenii muncii . din 
industria vasluiana se angajează să 
acționeze hotărit. cu răspundere și 
competentă, să facă totul pentr.u 
îndeplinirea exemplară a tuturop 
indicatorilor economici de plan din 
acest an și intregul cincinal, să 
aplice normele noului mecanism 
economico-financiar, sporind in 
acest fel contribuția județului la 
dezvoltarea avuției naționale, la 
înflorirea patriei. . ■

43 unități economice 
din județul Neamț

însuflețirea cu care se muncește 
și în industria județului Neamț 
pentru a intimpina aniversarea fău
ririi partidului și ziua de 1 Mai cu 
realizări cit mai mari se oglindește 
intr-un prestigios succes : 43 de 
unități economice au raportat în
deplinirea planului pe 4 luni la 
producția-marfă, urmînd ca pînă la 
sfirșitul lunii aprilie să realizeze o 
producție suplimentară de 138 mi
lioane lei. Este de remarcat că în
treaga producție suplimentară se va

obține prin aplicarea măsurilor de 
modernizare a proceselor ,de fabri
cație și de sporire a productivității 
muncii. (Constantin Blagovici, co
respondentul „Scinteii")

27 unități din județul 
Giurgiu

Acționind cu hotărire pentru a 
cinsti prin noi fapte de muncă ani
versarea a șase decenii și jumătate 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român și ziua de 1 Mai. oamenii 
muncii din 27 de unități economice 
ale județului Giurgiu raportează în
deplinirea planului la producția- 
marfă pe primele patru luni din 
acest an. Pină la sfirșitul lunii 
aprilie se estimează să se obțină o 
producție suplimentară in valoare 
de 62 milioane lei. Acest spor se va 
materializa in realizarea peste sar
cinile de plan a 1,2 milioane mc 
gaze asociate utilizabile, 900 tone 
utilaje pentru industria minieră, 
450 tone utilaje tehnologice pentru 
metalurgie și 78 tone utilaje pen
tru materiale de construcții, o ma
cara de 10 tone și o stație de pom
pare plutitoare și alte produse. Prin
tre unitățile care s-au distins prin 
contribuția adusă la înregistrat ea 
acestui succes se află întreprinde
rea de construbtii de mașini și uti
laje grele Giurgiu. Șantierul naval. 
Grupul de exploatare flotă-porturi, 
Antrepriza de construcții indus
triale. întreprinderea de sere ..30 
Decembrie".

(Agerpres)

Partidul - arhitectul și constructorul sistemului 
democrației muncitorești-revoluționare

Aniversarea a 65 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Român 
reprezintă un fericit prilej de a evo
ca trecutul de luptă, ca și strălucita 
sa activitate, teoretică și practic- 
revolutionară, pusă integral in slujba 
intereselor și aspirațiilor celor mai 
largi mase dp oameni ai muncii, 
a ridicării acestora la rangul de 
subiecți ai dezvoltării istorice a 
României, de făuritori conștienți ai 
celei mai drepte societăți. Din aceas
tă-amplă și complexă activitate se 
cuvine cu deosebire evidențiată con
tribuția creatoare a Partidului Co
munist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la fundamentarea teoretică a unei 
concepții proprii cu privire la nece
sitatea obiectivă și căile edificării 
unui sistem politic democratic, ca 
parte integrantă a făuririi orinduirii 
socialiste. Problematica democrației 
socialiste — atit sub aspectele sale 
teoretice, cit și practice — a repre
zentat pentru partidul nostru, cu 
deosebire dupg cel de-al IX-lea Con
gres al său, o orientare progw^ma- 
țică, o componentă esențială a stra
tegiei sale. Temeiul acestei ori.entări 
programatice l-a constituit concepția

cu privire la legătura organică din
tre socialism și democrație, atit din 
punctul de vedere al genezei, cit și 
din cel al structurilor și procesului 
de dezvoltare a noii orinduiri. Re- 
levind interdependenta dintre socia
lism și democrație. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta că „nu tre
buie să uităm nici un moment că 
socialismul este opera conștientă 
a poporului, că el se construiește cu 
poporul și pentru popor. Deci tre
buie să facem totul pentru a asigura 
participarea directă, democratică 
a poporului Ia conducerea societății".

Concepția partidului nostru cu pri
vire la democrația socialistă surprin
de și configurează teoretic multi
plele fațete ale acestui nou tip isto
ric de conducere politică a societății, 
ca și ale procesului de edificare 
a structurilor sale organizatorice, 
în temeiul legăturii dialectice dintre 
procesul făuririi de ansamblu a noii 
societăți și cel al făuririi subsiste
mului' său politic, partidul nostru 
a dezvoltat și îmbogățit viziunea sa 
teoretică despre democrație in con
cordanță cu exigențele fiecărei etape 
a construcției socialiste.

Un moment.de mare semnificație

în demersul teoretic al partidului 
nostru, al secretarului său general, 
il constituie, fără indoială. funda
mentarea conceptului de democrație 
muncitorească-revoluționară. Acest 
concept desemnează una din laturile 
esențiale ale realității românești 
contemporane. Avem în vedere fap
tul că in România funcționează un 
sistem politic in care, sub condu
cerea clasei muncitoare, întregul po
por participă la decizia politică prin 
care sint determinate orientările 
actuale și de perspectivă ale socie
tății noastre.

în desfășurarea cu succes a aces
tui proces revoluționar amplu, dez
voltarea și perfecționarea sistemului 
democrației socialiste reprezintă una 
din condițiile esențiale. Obiectiv pro
gramatic al dezvoltării societății so
cialiste, adincirea și perfecționarea 
democrației depind și de modul și 
măsura in care activitatea teoretică 
și ideologică se deschide creator 
către realități, renunțind la tezele 
ce se dovedesc învechite și promo
vând curajos noul. Perioada care 
a trecut de Ia Congresul al IX-lea 
al partidului se caracterizează prin- 
tr-o intensă activitate de reelabo-

rare a conceptului însuși de demo
crație. precum și printr-o acțiune 
susținută de făurire a noilor struc
turi democratice.

De-a lungul procesului revoluțio
nar de edificare a socialismului s-au 
produs transformări profunde in 
toate sectoarele vieții sociale, ince- 
pihd cu însăși esența puterii poli
tice și continuind cu făurirea econo
miei socialiste Unitare, desființarea 
bazei economice și sociale a exploa
tării. instituirea unui nou sistem de 
repartiție, făurirea unei suprastruc
turi corespunzătoare condițiilor 
obiective ale modului de viață socia
list, dezvoltarea conținutului socia
list al conștiinței sociale. Dezvol
tarea stadială a noii societăți s-a 
exprimat și in schimbarea dominan
telor acțiunii politice de conducere, 
in centrul căreia s-a situat perma
nent partidul comunist.

în prezent, in anul aniversar al 
gloriosului jubileu al celor 65 de 
ani de lupte și victorii ale partidului 
și poporului, putem arăta cu min-

Dr. Amelia DRAGHICI
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE BR1NZĂ

Punînd în centrul preocupări
lor problemele de producție — 
• spus vorbitorul — sindicatele 
din județul Constanta, sub în
drumarea nemijlocită a orcane
lor si organizațiilor de partid, 
s-au implicat concret si respon
sabil în realizarea practică a 
acestor sarcini. Strînsa conlu
crare dintre comitetele sindica
telor si consiliile oamenilor 
muncii a avut ca rezultat, in 
numeroase unităti economice, 
rezolvarea operativă a proble
melor legate de îndeplinirea 
sarcinilor de plan, utilizarea mal 
eficientă a potențialului mate
rial si uman. îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă si 
viată ale personalului muncitor, 
întărirea ordinii si disciplinei. 
Organizarea si desfășurarea în
trecerii socialiste, extinderea si 
generalizarea metodelor si ini
țiativelor inaintate au stat per
manent în atenția organelor si 
organizațiilor sindicale. Prin 
aplicarea inițiativei „Contul de 
economii al grupei sindicale" 
intr-un număr de 200 unităti 
economice, la care au participat 
4 352 de grupe sindicale, cu pes
te 204 000 oameni ai muncii, 
s-au obținut, anul trecut, eco

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ȘTEFAN BERCEA

Mă alătur cu Întreaga mea 
ființă gindurilor și sentimente
lor tuturor participanților la a- 
cest inalt forum al democrației 
noastre muncitorești, de adincă 
recunoștință față de activitatea 
revoluționară, plină de dă
ruire a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot 
ceea ce s-a creat in anii denu
miți cu deplin temei și justi
ficată mîndrie patriotică „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

întreaga activitate politico- 
organizatorică desfășurată de 
sindicatul nostru, sub conduce
rea organizației de partid, a 
avut drept scop antrenarea oa
menilor muncii la realizarea 
sarcinilor de plan, cunoașterea 
documentelor de partid și de 
stat, a legilor țârii și, in mod 
deosebit, a indicatorilor de plan 
ce revin unității noastre, sec
țiilor, atelierelor și fiecărui om 
în parte. Activitatea politico- 
educativă a urmărit unirea e- 
forturilor întregului nostru co
lectiv pentru folosirea cu ma
ximă eficientă a materiilor pri
me, materialelor, combustibili
lor și energiei, a capacităților 
de producție, pentru aplicarea 
cu fermitate a noului mecanism 
economico-financiar, ceea ce a 
condus la situarea întreprinde

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION BACIU

Vă rog să-mi permiteți ca, de 
la tribuna Congresului U.G.S.R., 
să exprim, in numele celor 
peste 138 000 de membri de 
sindicat din județul Buzău, ade
ziunea deplină la politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru, devotamentul și 
recunoștința fierbinte față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent om politic și dîrz re
voluționar, organizatorul măre
țelor victorii obținute de po
porul român în edificarea so
cialismului și construirea comu
nismului în țara noastră.

După ce a arătat că. pe pri
mul trimestru din acest an, 
oamenii muncii din acest județ 
au obținut o producție-marfă 
industrială suplimentară în va
loare de 147 milioane lei, un 
spor al productivității muncii 
in industria republicană de 
peste 1 900 lei de persoană, iar 
planul de investiții a fost rea
lizat in proporție de 102 la sută, 
toate acestea in condițiile eco
nomisirii a 500 tone de metal 
fi a 1 500 MWh energie electri
că, vorbitorul s-a referit la 
unele neajunsuri datorate im
plicării insuficiente a sindica
telor în soluționarea tuturor 
problemelor privind organizarea 
superioară a producției și a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU AMZU

Antrenate în marele efort 
constructiv al întregii țări, co
lectivele unităților Centralei in
dustriale electrotehnice Craio
va. mobilizate în întrecerea so
cialistă de organele si organiza
țiile sindicale, depun eforturi 
susținute pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin din măre
țul program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României 
spre comunism.

Vorbitorul a înfățișat apoi pe 
larg rezultatele înregistrate pe 
linia îndeplinirii sarcinilor de 
plan, asimilării de noi produse, 
cu caracteristici îmbunătățite, 
modernizării fabricației, asigu
rării unui inalt nivel tehnic, 
calitativ si de competitivitate 
tuturor produselor, subliniind 
contribuția importantă a orga
nelor si organizațiilor sindicale 
la obținerea acestor succese. El 
■ menționat, totodată, existența 
unor serioase neîmoliniri dato
rate. in primul rînd. neasiau- 
rării bunei aprovizionări tehni- 
co-materiale. dar si insuficien
tei preocupări pentru buna or
ganizare a locurilor de muncă, 
pentru calitatea producției, pen
tru întronarea unui climat de 
ordine si disciplină la toate 
locurile de muncă.

Așa cum a subliniat in repe
tate rinduri secretarul general

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
AUREL POPA

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la această înaltă'tribună să ex
prim sentimentele de aleasă 
•timă și recunoștință ale tutu
ror oamenilor muncii din cele 

nomii în valoare de 420 milioa
ne lei.

Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la unele lipsuri din ac
tivitatea sindicală si a subliniat 
necesitatea intensificării pre
ocupărilor sindicatelor și or
ganelor de conducere co’ectivă 
pentru utilizarea optimă a ca
pacităților de producție exis
tente. înlăturarea întirzierilor in 
punerea in funcțiune a noilor 
investiții si atingerea parame
trilor proiectați ai acestora. îm
bunătățirea recrutării si pregă
tirii forței de muncă, mai buna 
organizare a întrecerii socialis
te. mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan pe .acest an 
si ne întregul cincinal.

în încheiere, el a spus : Ală
turi de întregul popor, oamenii 
muncii din județul nostru 
dau o înaltă apreciere po
liticii externe a României, de
mersurilor și inițiativelor tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru rezolvarea constructivă. în 
interesul popoarelor, a marilor 
probleme care confruntă astăzi 
omenirea, pentru edificarea 
unei lumi a păcii durabile și 
colaborării internaționale.

rii noastre, la sfirșitul cincina
lului, pe locul I pe ramură.

Rezultatele pe care le-am 
prezentat puteau fi insă și mai 
bune dacă in activitatea noas
tră nu se manifestau și o se
rie de lipsuri, în mod deosebit 
în folosirea integrală a fondu
lui de timp, în urmărirea zil
nică a îndeplinirii sarcinilor 
stabilite pe flecare produs și 
comandă, fapt ce ne-a impus 
să acționăm in prezent cu și 
mai mare fermitate pentru im
plicarea activă a grupelor sin
dicale în realizarea tuturor 
problemelor apărute la fiecare 
loc de muncă.

De asemenea, acționăm pen
tru valorificarea marilor rezer
ve pe care le avem in folosi
rea capacității de creație a ca
drelor tehnico-inginerești, pen
tru implicarea directă a acesto
ra în problematica concretă a 
producției.

în incheiere, vă asigur că or
ganele și organizațiile noastre 
de sindicat, consiliul oameni
lor muncii, sub conducerea și 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, vor face totul pentru 
transpunerea in viață a sarci
nilor reieșite din magistrala 
expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, la congresul 
nostru.

muncii, utilizarea intensivă a 
mașinilor și utilajelor, respec
tarea proceselor tehnologice și 
întărirea ordinii și disciplinei. 
El a precizat că la recentele 
adunări și conferințe s-au ana
lizat exigent deficiențele și s-au 
adoptat hotăriri corespunzătoa
re, astfel incit să se răspundă 
prin fapte înflăcăratelor îndem
nuri -ale secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a înde
plini exemplar hotăririle Con
gresului al XIII-lea al parti
dului.

Alături de întregul nostru 
popor — a spus vorbitorul in 
încheiere — oamenii muncii din 
județul Buzău se pronunță, in 
spiritul politicii externe realiste 
promovate de România, pentru 
întărirea solidarității și colabo
rării tuturor organizațiilor de
mocratice și progresiste, a tu
turor popoarelor, a tuturor celor 
cărora le sint scumpe viața, 
pacea, pentru ca sumele și re
sursele ce se irosesc în prezent 
în vederea producerii de noi 
arme să fie folosite în scopuri 
pașnice, constructive, pentru so
luționarea gravelor, probleme 
economico-sociale existente pe 
plan mondial.

al partidului — a spus vorbito
rul — îndeplinirea tuturor pro
gramelor si planurilor de dez
voltare economică si socială a 
României, ca si ale tuturor ta
rilor lumii, nu se oot înfăptui 
decît în condiții de pace. Sus
ținem cu întreaga noastră fiin
ță propunerile, inițiativele con
structive pe care partidul si sta
tul nostru le promovează cu re
cunoscută perseverentă pentru 
a asigura pacea si progresul 
omenirii, demersuri ce consti
tuie o expresie elocventă a vo
cației pașnice a ponorului ro
mân, a hotăririi sale nestrămu
tate de a acționa pentru ca pre
țioasele cuceriri ale geniului 
uman să nu slujească distrugerii 
si războiului, ci, în exclusivi
tate. Păcii, dezvoltării. cola
borării si înțelegerii in're na
țiuni.

în numele colectivelor de 
oameni ai muncii din unitățile 
Centralei industriale electro
tehnice. asigur congresul că 
sintem hotăriti să acționăm cu 
fermitate pentru transpunerea 
în viată. în mod exemplar, a 
sarcinilor ce ne revin din pla
nul national unic, să facem din 
„Electroputere" si celelalte în
treprinderi ale centralei noastre 
unități-etalon ale electrotehni
cii românești.

peste 2100 sindicate afiliate 
uniunii din ramura agriculturii, 
silviculturii și industriei ali
mentare, pentru grija statorni
că pe care secretarul general al 

partidului o acordă acestor im
portante sectoare ale economiei 
naționale, care au cunoscut o 
impetuoasă dezvoltare in epoca 
înscrisă pentru totdeauna in isto
ria și conștiința poporului drept 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Beneficiind de importante 
fonduri de investiții, in cinci
nalul trecut agricultura a rea
lizat producții medii anuale de 
circa 22 milioane tone cereale, 
iar producția animalieră s-a 
triplat comparativ cu anul 1965.

Referindu-se in continuare 
la activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile sindi
cale, vorbitorul a arătat că 
acestea au acordat o deosebită 
atenție acțiunilor menite să 
contribuie la cunoașterea te
meinică de către colectivele de 
oameni ai muncii din secții, 
ferme, șantiere, formații de 
lucru a sarcinilor ce le revin.

Analizindu-ne activitatea în 
spiritul exigentelor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să arătăm deschis că

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE POPESCU

în pragul aniversării a 65 de 
ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, exprim gîn- 
durile și sentimentele de adîncă 
stimă și recunoștință ale oa
menilor muncii de la între
prinderea Electrocentrale Por
țile de Fier I față de prodigioa
sa personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului nostru, 
care a conceput și promovat 
consecvent o strategie științi
fică, revoluționară, pentru în
florirea multilaterală a patriei.

Acționind sub conducerea or
ganizației de partid, colectivul 
de energeticieni ce lucrează in 
acest important obiectiv al sis
temului energetic national a 
încheiat anul 1985 și cel de-al 
7-lea cincinal cu bune rezultate.

Realizarea obiectivelor și sar
cinilor deosebite ce ne revin in 
creșterea producției de energie 
electrică depinde și de calitatea 
pregătirii profesionale. fapt 
pentru care comitetul sindica
tului, împreună cu consiliul oa
menilor muncii au organizat și 
urmărit în permanență buna 
desfășurare a cursurilor de ca
lificare și perfecționare profe
sională a întregului personal.

După ce s-a referit la unele 
acțiuni inițiate de organizațiile 
sindicale pentru ridicarea efi

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
LĂMlIȚA CONSTANTIN

Magistrala cuvîntare rostită de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
congresul nostru, prețioasele 
indicații și orientări vor consti
tui, și de această dată, seva 
din care vor înflori rezultatele 
activității noastre viitoare, vor 
reprezenta cel mai activ cata
lizator al muncii politico-orga- 
nizatorice pe care o vor desfă
șura organele și organizațiile 
sindicale din industria chimică 
și petrochimică.

îmi revine deosebita cinste 
de a exprima mulțumirile celor 
aproape 400 de mii de oameni

și novatoare 
tovarășul

ai muncii din industria chimică 
și petrochimică pentru activi
tatea creatoare 
desfășurată de
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, in 
scopul propășirii patriei, al fe
ricirii întregului popor român, 
pentru lupta dusă ca pacea să 
domnească pe planeta noastră, 
amenințată de flagelul atomic.

Exprim, de asemenea, cele 
mai alese sentimente de grati
tudine, stimă și recunoștință 
față de activitatea tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președinte al 
Consiliului Național al Științei 
și învățămîntului, prestigios 
militant al partidului și statu
lui, reputat om de știință de 
largă recunoaștere internațio
nală, de a cărei muncă de 
conducere și orientare a știin

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIA SIMION

Mă aflu încă sub puternica 
impresie a magistralei cuvintări 
a secretarului general al parti
dului la congresul nostru, cu- 
vintare care se constituie în- 
tr-un document de excepțională 
importanță teoretică și practică 
pentru activitatea viitoare a or
ganelor și organizațiilor sindi
cale, a tuturor oamenilor mun
cii. Sentimentul certitudinii în
făptuirii obiectivelor care prefi
gurează cu claritate ziua de 
miine a țării ni-1 oferă faptul 
că politica științifică a parti
dului și statului nostru, care 
întrunește adeziunea unanimă 
a întregului popor, este funda
mentată și se înfăptuiește «sub 
conducerea directă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, strălucit 
strateg și ctitor al României 
moderne, personalitate cu imens 
prestigiu și autoritate interna
țională.’

Gindurile noastre de recu
noștință se îndreaptă, de ase
menea. spre tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu. personalitate mar
cantă a științei românești, care 
reprezintă pentru noi toți un 
insuflețitor exemplu de muncă 
și devotament.

înființată în anul 1964, uni
tatea noastră, întreprinderea 
avicolă de stat Bacău, a cunos
cut o dezvoltare deosebită, în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
LAURENȚIU MAFTEI

Așa cum s-a subliniat în ma
gistrala cuvintare rostită de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
document de mare însemnătate 
teoretică și practică, o impor
tanță deosebită o are unirea 
eforturilor tuturor oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor celui 
de-al VIII-lea cincinal. Pe pri

uniunea noastră- nu a reușit în 
suficientă măsură să se impli
ce și să contribuie direct și res
ponsabil la realizarea sarcinilor 
ce ne revin in înfăptuirea noii 
revoluții in agricultură.

Persistă încă neajunsuri și 
deficiențe, care se reflectă in 
nerealizarea sarcinilor de plan 
de către un număr, însemnat de 
unități din agricultură, silvicul
tură și industria alimentară, ca 
urmare a nivelului încă scăzut 
al eficienței muncii noastre or
ganizatorice. Sarcinile sporite 
din acest an, realizarea unei 
producții totale de cereale boa
be de 31 milioane tone, aplica
rea prevederilor din progra
mele speciale privind dezvol
tarea unor sectoare deosebit de 
importante .ale agriculturii im
pun ridicarea. întregii _ noastre 
activități pe o treaptă'calitativ 
superioară, promovarea unor 
forme noi și eficiente menite 
să asigure transpunerea în via
ță a obiectivelor noii revoluții 
agrare.

cienței întregii activități a 
hidrocentralei, vorbitorul a 
spus : Trebuie să recunoaștem 
că nu am acționat cu toată 
hotărîrea pentru creșterea răs
punderii fiecărui om al muncii 
în asigurarea funcționării la în
treaga capacitate a agregatelor 
energetice, pentru respectarea 
'strictă a normelor tehnice de 
exploatare și întreținere a echi
pamentelor energetice, pentru 
prevenirea oricăror întreruperi 
în realizarea și furnizarea ener
giei electrice prevăzute in plan. 
De aceea, prin munca noastră 
politico-organizatorică, va tre
bui să urmărim in mai mare 
măsură realizarea unui puter
nic climat de ordine la fiecare 
loc de muncă.

Sîntem hotărîți — a spus In 
încheiere vorbitorul — să acțio
năm în continuare cu abnegație 
și devotament pentru îndepli
nirea orientărilor și indicațiilor 
cuprinse în magistrala cuvîntare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită la deschiderea lucrărilor 
congresului, să facem tot ce ne 
stă in putere pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne 
revin în producerea de energia 
electrică, pentru înflorirea și 
prosperitatea României socia
liste.

ței, învățămîntului și cercetării 
în direcțiile prioritare sint in
disolubil legate impresionantele 
succese ale industriilor chimică 
și petrochimică din țara noastră.

Desfășurînd larg întrecerea 
socialistă, generalized iniția
tivele muncitorești valoroase, 
sindicatele au mobilizat oame
nii muncii din această ramură 
a industriei la asimilarea, în 
cincinalul trecut, a peste 100 de 
tehnologii și 400 de produse 
noi, la recuperarea și valorifi
carea unor resurse materiale 
refolosibile în valoare de 
aproape 9 miliarde lei, la înre
gistrarea celor aproape 200 de 
invenții și peste 1 800 inovații, 
care, aplicate in producție, au 
condus la obținerea unor eco
nomii postcalculate de peste 
6,8 miliarde lei.

Raportîndu-ne la exigențele 
subliniate in cuvintarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
congresul nostru, trebuie să 
recunoaștem că atît comitetul 
uniunii, cit și sindicatele din 
chimie și petrochimie puteau și 
trebuiau să facă mai mult. Tre
buia acordată mai multă, atenție 
ridicării nivelului de pregătire 
și perfecționare a personalului 
muncitor, extinderii policalifi
cării și polideserviril, mai bu
nei întrețineri și Utilizări a 
mașinilor, utilajelor și instala
țiilor, realizării producției fi
zice și exportului, întăririi or
dinii și disciplinei.

ritm cu întreaga economie ro
mânească, în perioada pe care 
cu mindrie o denumim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Pentru a 
traduce în viață hotăririle de 
partid și de stat, consiliul oa
menilor muncii, comitetul sin
dicatului, sub conducerea comi
tetului de partid, au întreprins 
măsuri concrete menite să 
ducă la creșterea productivității 
muncii și la depășirea tuturor 
indicatorilor de plan, preocu- 
pindu-se totodată și de îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale oamenilor muncii 
(lin unitatea noastră. Este o 
mindrie pentru noi, faptul că 
rezultatele fiecărui an al cinci
nalului recent încheiat au con
stituit recorduri, doborîte doar 
de rezultatele anilor următori.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit la activitatea comisiei de 
femei, subliniind că aceasta va 
trebui să aibă mai mult în ve
dere pregătirea tinerelor fete 
pentru viața de familie, pentru 
a răspunde obligațiilor ce le 
vor reveni ca viitoare soții și 
mame.

Ca femeie, soție și mamă — 
a spus ea — sint deosebit de 
interesată ca în lume să dom
nească înțelegerea și pacea, ca 
nimic să nu tulbure cursul li
niștit al vieții, ca toți copiii să 
trăiască in pace.

mul trimestru al acestui an am 
realizat toți indicatorii de plan, 
inclusiv la export, la investiții, 
la construcții-montaj. Aceste 
rezultate s-au datorat organiză
rii și urmăririi in mod siste
matic a întrecerii socialiste, 
aplicării inițiativelor muncito
rești, îmbunătățirii tehnologii
lor de fabricație, asimilării de 
noi produse, grijii pentru per

fecționarea pregătirii profesio
nale a personalului muncitor, 
întăririi ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă, iar prin 
modernizarea unor utilaje din 
dotare și a fluxurilor tehnolo
gice, productivitatea muncii a 
sporit cu 1 607 lei pe fiecare om 
al muncii.

Arătind că rezultatele puteau 
fi mult mai bune dacă în acti
vitatea sindicatului, a consiliu
lui oamenilor muncii nu s-ar 
fi manifestat o seamă de lipsuri, 
vorbitorul a menționat că, așa 
cum a indicat secretarul ge
neral al partidului, pentru acti
vitatea de viitor, comitetul sin
dicatului și consiliul oamenilor 
muncii, sub conducerea și în
drumarea comitetului de partid, 
și-au propus un amplu program 
în sprijinul organizării ■ și mo
dernizării proceselor do produc
ție, al organizării științifice a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION BĂLUȚOIU

Ideile, orientările și indica
țiile cuprinse în cuvintarea to
varășului secretar general al 
partidului rostită la deschi
derea lucrărilor congresului 
definesc cu« claritate direcțiile 
de acțiune și sarcinile ce revin 
in viitor sindicatelor pentru 
creșterea contribuției noastre 
la realizarea Programului parti
dului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

Animați de profundă mîndrie 
patriotică, oamenii muncii din 
întreprinderea pentru mărfuri 
industriale Slatina exprimă sen
timentele lor de fierbinte dra
goste și adincă recunoștință față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit patriot și revoluționar 
înflăcărat, care și-a dedicat 
întreaga viață și activitate 
eroică înfăptuirii mărețelor 
idealuri ale poporului român 
de progres, independență și 
pace.

Organele și organizațiile sin
dicale din unitatea pe care o 
reprezint desfășoară o susți
nută activitate pentru îndepli
nirea sarcinilor de mare răs
pundere în domeniul asigurării

CUVlNTUL
LUIZA

Valoroasele teze și orientări pri
vind activitatea sindicatelor in 
actuala etapă de dezvoltare eco
nomică și socială a țării, expuse 
în magistrala cuvintare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia deschiderea congresului nos
tru, vor constitui obiective cla
re in programul de muncă al 
sindicatelor, ferm angajate îr» 
transpunerea în viață a istori
celor hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului.

Pornind de la exigențele dez
voltării economiei noastre în 
actuala etapă, oamenii muncii 
de la întreprinderea „Porțe
lanul" — Alba Iulia acționează 
cu fermitate pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor și 
obiectivelor stabilite de plena
rele Comitetului Central al 
partidului din noiembrie 1985 
și aprilie 1986, punind accentul 
pe factorii intensivi. ai produc
ției. Comparînd indicatorii eco
nomici ai anului 1985 cu cei ai 
anului 1980, ne putem mîndri 
cu faptul că productivitatea 
muncii în întreprinderea noas
tră a crescut cu peste 150 la 
sută, volumul producției-mar fă 
cu 127 la sută, iar cel al ex
portului cu 130 la sută. '

în țara noastră au fost create 
condiții deosebite pentru ocro-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE VlLCU

Am mandat ca de la această 
tribună să dau glas sentimen
telor de recunoștință ale oame
nilor muncii de la întreprinde
rea electrocentrale Turceni- 
Gorj, pentru minunatele condi
ții de muncă și viață create de 
partidul și statul nostru, avind 
în frunte pe cel mai iubit 
fiu al națiunii, ctitorul 
României moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de numele 
căruia se leagă cele mai gran
dioase înfăptuiri economice, 
sociale și spirituale din istoria 
patriei noastre, realizări ale 
luminoasei epoci inaugurate de 
Congresul al IX-lea al partidu
lui, perioadă în care județul 
nostru, ca de altfel întrea
ga țară, a cunoscut o dez
voltare fără precedent.

Acționind cu dăruire pentru 
transpunerea în viață a pre
țioaselor îndemnuri și indicații 
formulate de secretarul general 
ăl partidului, oamenii muncii 
din unitatea noastră, mobilizați 
de sindicat, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, au reușit să -pună in

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
CORNELIA POPA

Permîteti-mi ca în numele 
oamenilor muncii, membri de 
sindicat de pe meleagurile Bi
horului. să exprim sentimente
le noastre de adîncă stimă si 
recunoștință pentru activitatea 
neobosită desfășurată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ctitor 
al României moderne, luptăto
rul neobosit pentru cauza păcu 
pe planeta noastră.

Ne facem o datorie de inimă 
si conștiință să exprimăm stima 
si prețuirea noastră fată de 
tovarășa academician doctor in
giner Elena Ceausescu, savant 
de largă recunoaștere interna
țională. pentru activitatea sa 
neobosită pusă In slujba progre
sului științei si tehnicii româ
nești. pentru contribuția de 
înaltă competentă si răspunde
re comunistă la elaborarea si 
înfăptuirea programelor de dez
voltare social-economică a pa
triei.

Sindicatul nostru s-a străduit 
să pună in centrul tuturor ac
țiunilor mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea sarcinilor 
de plan, organizînd în acest 
sens consfătuiri și dezbateri, 
schimburi de experiență și alte 
acțiuni, asigurind cu prioritate 

producției șl a muncii, pentru 
mecanizarea. automatizarea, 
robotizarea și electronizarea 
producției, în scopul creșterii 
mai accentuate a productivită
ții muncii și ridicării nivelului 
tehnic și calitativ al produselor.

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus vorbitorul — ca, de Ia tri
buna înaltului forum la care 
participăm, să exprim tovară
șului Nicolae Ceaușescu profun
da recunoștință a tuturor oa
menilor muncii din județul Bo
toșani pentru grija statornică 
acordată dezvoltării și înfloririi 
continue a localităților botoșă- 
nene și să asigur congresul că 
vom răspunde condițiilor de 
muncă și de viață ce ne-au 
fost create. îndeplinindu-ne 
exemplar sarcinile oe ne revin 
din istoricele documente ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului.

și bunei gospodăriri a fondului 
de produse destinate satisface
rii cerințelor mereu sporite ale 
populației. Promovînd iniția
tive specifice muncii noastre, 
acționind susținut pentru for
marea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a lucrătorilor, unita
tea noastră s-a înscris perma
nent pe panoul fruntașilor in 
întrecerea socialistă din județul 
Olt.

Dezvoltlnd experiența acu
mulată, ne propunem ca, in 
perioada imediat următoare, 
să acționăm cu și mai multă 
responsabilitate muncitorească, 
să mobilizăm colectivele de 
oameni ai muncii, astfel incit 
rezultatele obținute să ne con
fere in continuare posibilitatea 
de a candida la un loc fruntaș 
pe țară in marea întrecere 
socialistă.

Cu întreaga noastră ființă — 
a spus in incheiere vorbitorul 
— ne alăturăm apelului adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
către toate popoarele de a in
tensifica acțiunile pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, în primul rînd nu
cleară.

TOVARĂȘEI 
FRĂȚILĂ

tirea mamei și a copilului, 
fondurile sporite de la an la 
an alocate de la bugetul sta
tului au făcut posibil să dis
punem de o amplă rețea de 
creșe, grădinițe, cămine, școli, 
tabere de vacanță și alte așe
zăminte destinate, creșterii și 
educării copiilor, tinerei gene
rații. La toate acestea se adau
gă un întreg complex de mă
suri pentru sprijinirea mate
rială a mamelor și a familiilor 
cu mulți cohii. Revine și sin
dicatelor sarcina de a acționa, 
prin mijloacele muncii politico- 
educative, pentru înfăptuirea 
politicii noastre demografice, 
menite să asigure tinerețea și 
vigoarea națiunii noastre.

Exprim cu acest prilej, a 
spus în încheiere vorbitoarea, 
hotărîrea colectivului de oa
meni ai muncii de la între
prinderea „Porțelanul" din Alba 
Iulia de a-și menține și în cin
cinalul 1986—1990 locul pe 
care-1 deține in ierarhia unită
ților economice fruntașe, de a 
acționa cu abnegație și devota
ment patriotic pentru înfăp
tuirea mărețelor obiective ale 
celui de-al VIII-lea cincinal, al 
istoricelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al parti
dului.

funcțiune, In cincinalul trecut, 
3 blocuri energetice de cite 330 
MW și să furnizeze sistemului 
energetic național peste 3 mi
liarde KWh energie electrică 
numai in anul 1985.

După ce a arătat că rezulta
tele obținute nu sint pe măsu
ra condițiilor create, vorbitorid 
a subliniat că in prezent se ac
ționează du toată hotărîrea și 
răspunderea, pentru înfăptuirea 
întocmai a măsurilor stabilite 
de conducerea partidului privind 
Îmbunătățirea activității din 
sistemul energetic, că s-au 
adoptat programe de măsuri 
concrete pentru înfăptuirea 
sarcinilor sporite din acest an.

Avind mereu exemplul stră
lucit de muncă și de viată al 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a spus in incheiere vorbitorul, 
energeticienii din Turceni asi
gură congresul că vor acționa 
in spirit revoluționar, cu toată 
dăruirea și răspunderea munci
torească, pentru înfăptuirea 
obiectivului privind asigurarea 
independenței energetice a țâ
rii.

■stimularea inițiativei creatoare, 
a experienței pozitive, creșterea 
productivității milncii, reduce
rea consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie, recuperarea materiale
lor refolosibile.

Referindu-se apoi la unele la
cune existente in activitatea sin
dicală. vorbitoarea a spus : Tre
buie însă să recunoaștem că 
acțiunile organizate nu au avut 
întotdeauna eficienta scontată, 
la unele locuri de muncă înre- 
gistrindu-se încă abateri în ce 
privește utilizarea mijloacelor 
materiale din dotare, a timpului 
de muncă, absente si întirzieri. 
fapt pentru care in adunările 
de dare de seamă si alegeri am 
stabilit măsurile care vor asi
gura eliminarea neajunsurilor, 
creșterea contribuției sindicatu
lui nostru la înfăptuirea sarci
nilor de plan si angajamentelor 
asumate în întrecerea socialis
tă pe anul 1986 si pe întregul 
cincinal. Potrivit principiilor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar, vom acționa pentru 
buna funcționare a autocondu- 
cerii muncitorești si autohes- 
tiunii economice, pentru asigu
rarea si folosirea cu maximă 

eficientă a fondurilor materiale 
și bănești, pentru acoperirea 
tuturor cheltuielilor de produc

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE OLARU

Magistrala cuvintare rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
în deschiderea lucrărilor con
gresului, are pentru cei peste 
17 900 oameni ai muncii din în
treprinderea „1 Mai" Ploiești 
valoarea unui excepțional și 
clarvăzător program de muncă 
și acțiune pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le- revin din docu
mentele Congresului al XIII- 
lea al partidului.

Aplicind in viață orientă
rile și indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, colectivul 
nostru acționează cu fermitate 
și răspundere revoluționară 
pentru Înfăptuirea programului 
privind modernizarea procese
lor de producție, organizarea 
științifică a producției și a 
muncii, mecanizarea, automati
zarea, robotizarea și electroni
zarea producției, in scopul 
creșterii mai accentuate a pro
ductivității muncii și ridicării 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION SĂVULESCU

Comitetul sindicatului si con
siliul oamenilor muncii, sub di
recta qonducere si îndrumare a 
organizațiilor de partid, au ac
ționat pentru mobilizarea con
structorilor Trustului antrepri
ză generală construcții indus
triale Pitești la îndeplinirea 
ritmică a indicatorilor de plan 
si punerea in funcțiune lâ ter
men si înainte de termen a 
obiectivelor de investiții. Am 
urmărit cu consecventă buna 
organizare a muncii pe șantiere, 
creșterea gradului de mecaniza
re. gospodărirea chibzuită a ma
terialelor. energiei, recuperarea 
materialelor refolosibile. com
baterea risipei. întărirea spiri
tului de ordine si disciplinei, 
întărirea si dezvoltarea proprie
tății socialiste. în anul trecut 
au fost predate beneficiarilor 
34 capacități de producție. Pro
ductivitatea muncii a crescut 
cu 23 la sută fată de 1980, da
torită legării mai strinse a ve
niturilor individuale de reali
zarea planului, iar prin genera
lizarea inițiativei muncitorești 
„Contul de economii al grupei 
sindicale" s-au înregistrat eco
nomii în valoare de peste 3 mi
lioane lei.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
HOREA TIBERIU BECUȘ

Personalul sanitar din județul 
Mureș exprimă conducătorului 
nostru iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sentimentele 
de aleasă stimă și prețuire pen- 

'tru inestimabila sa contribuție 
la făurirea destinului nou al 
patriei, pentru neobosita activi
tate pusă în slujba înfăptuirii 
celor mai inalte idealuri de 
bunăstare și fericire ale poporu- 
lui.

Pe coordonatele dezvoltării 
economico-sociale a țării și ri
dicării continue a bunăstării 
poporului se înscrie și activita
tea din domeniul științei și in- 
vățămintului, strălucit condusă 
de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, om 
politic și savant de renume 
mondial, căreia îi exprimăm în
treaga gratitudine și recunoș
tință.

Referindu-se la încordarea 
deosebit de gravă din viata in
ternațională, vorbitorul a spus : 
Noi, medicii, care facem eforturi 
pentru salvarea fiecărei vieți 
omenești, nu putem să nu ridi
căm glasul in apărarea vieții 
planetei noastre. Credem că a

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE GHETE

Magistrala cuvîntare a secre
tarului general al partidului la 
deschiderea lucrărilor congre
sului, ilustrare grăitoare a 
atenției deosebite pe care cti
torul genial al României so
cialiste o acordă perfecționării 
conducerii întregii activități 
economico-sociale, jalonează cu 
claritate sarcinile de mare răs
pundere ce revin sindicatelor 
în etapa actuală, necesitatea 
creșterii aportului lor la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
hotăririle Congresului al XIII- 
lea al partidului.

Raportăm congresului că, In 
cincinalul recent încheiat, sițb 
conducerea și îndrumarea ne
mijlocită a comitetului de 
partid, organizațiile sindicale 
de la întreprinderea de armă
turi industriale din fontă — 
Zalău au pus accentul pe pre
gătirea corespunzătoare a în
trecerii socialiste, urmărind 
modul în care se realizează 
obiectivele stabilite. Ca urmare, 
în cincinalul trecut am reali
zat prevederile de plan la 
producția industrială cu 25 de 
zile mai devreme, reușind să 
producem suplimentar armături 
industriale din fontă și oțel în 
valoare de peste 75 milioane 
lei. în “anul 1985, in condițiile 
în care volumul exportului a 
crescut substanțial, planul a

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
SZEKELY ELENA

De o mare valoare teoretică și 
practică, magistrala cuvintare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rostită la congresul nostru se 
constituie, prin prețioasele sale 
orientări, prin sarcinile majore 
pe care le trasează organelor șl 
organizațiilor noastre de sindi
cat, într-un îndreptar concret 
de acțiune, menit să ridice în
treaga activitate pe o treaptă 
superioară, corespunzătoare ce
rințelor noii etape pe care o 
parcurgem.

Comitetul sindicatului din 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului Bistrița, sub condu
cerea organizației de' partid, s-a 

ție din veniturile proprii, asi
gurind resursele necesare auto
finanțării.

în continuare, vorbitorul a 
prezentat pe larg măsurile și 
acțiunile întreprinse de sindica
tul din această mare unitate 
industrială a țării pentru înde
plinirea planului la toți indica
torii, pentru folosirea eficienlă 
a mașinilor și utilajelor, a ma
teriilor prime, combustibililor, 
energiei electrice, pentru mai 
buna organizare a producției și 
muncii,

Analizînd cu exigență activi
tatea depusă — a spus el — 
trebuie să arătăm că realizările 
de pinâ acum nu sint de natu
ră să ne mulțumească, că ele 
nu se situează Ia nivelul cerin
țelor și al posibilităților de care 
dispunem. Nu am reușit să ne 
adaptăm stilul și metodele de 
muncă la sarcinile și ritmul 
dezvoltării economico-sociale. Ia 
cerințele noi ale autoconducerii, 
pentru a asigura aplicarea fer
mă a principiilor noului meca
nism economico-financiar.

Dună ce s-a referit la unele 
lacune din activitatea sindicate
lor trustului, îndeosebi la insu
ficienta implicare a acestora in 
organizarea si conducerea ști
ințifică a producției si a mun
cii. menținerea climatului de 
ordine si disciplină, vorbitorul 
a spus :

în spiritul prețioaselor Indi
cații si orientări cuprinse In 
strălucita cuvîntare rostită de 
secretarul general al .partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la 
congresul nostru, organizațiile 
de sindicat vor iniția ampla 
acțiuni organizatorice si poli
tico-educative in vederea ridi
cării nivelului tehnic si calita
tiv al construcțiilor, convinși 
fiind că aceasta reprezintă o 
cerință imperioasă a actualei 
etape de dezvoltare intensivă a 
economiei naționale.

în incheiere. vorbitorul a dat 
glas angajamentului constructo
rilor argeșeni de a nu precupeți 
nici un efort pentru ca toate 
obiectivele de investiții să fie 
predate la termen, fapt ce va 
contribui la dezvoltarea econo
mică si socială a patriei noas
tre. la ridicarea ei pe noi culmi 
de progres si civilizație.

șosit timpul că uriașele resur
se materiale și umane irosite 
în scopuri distructive să fie 
orientate spre lichidarea subdez
voltării, spre rezolvarea pro
blemelor progresului econo- 
mico-social din fiecare țară, 
spre instaurarea unei atmosfe
re de calm, de liniște și pace, 
în consens cu aceste dezidera
te ale poporului nostru, se 
desfășoară întreaga activitate a 
Comitetului Național Român 
„Oamenii de știință și pacea", 
organism a cărui conducere 
este asigurată de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, promotor al rolului 
pașnic al științei, al întăririi 
conlucrării și solidarității oame
nilor de știință in lupta pentru 
pace.

Asigur congresul că. In spi
ritul înaltelor îndemnuri for
mulate -de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
înfăptui exemplar sarcinile ce 
ne revin în ocrotirea sănătății 
populației, în imbunătățirea 
continuă a calității vieții.

fost realizat in proporție de
110,4 la sută, iar pe relația 
devize convertibile — de 117,7 
la sută.

Vorbitorul s-a referit, tot
odată, la unele neajunsuri din 
activitatea sindicatelor, pe li
nia punerii depline în valoare 
a potențialului material și 
uman de care dispune între
prinderea.

Conștienți de răspunderile ce 
ne revin pentru realizarea sar
cinilor sporite din acest an, ca 
și pe întregul cincinal. în spi
ritul orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
vom acționa cu și mai mare 
răspundere pentru realizarea 
ritmică a producției fizice, cu 
deosebire a exportului, pentru 
creșterea productivității muncii 
și a eficienței întregii noastre 
activități economico-sociale.

în numele colectivului de 
oameni ai muncii pe care il 
reprezint, exprim angajamentul 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin din documentele Con
gresului a.l XIII-lea al partidu
lui, din prețioasele indicații și 
orientări reieșite din magistrala 
cuvintare a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită în 
deschiderea lucrărilor congresu
lui nostru.

preocupat permanent de orga
nizarea și desfășurarea întrece
rii socialiste, iar . experiența 
acumulată s-a materializat in 
obținerea unor sporuri însem
nate la producția fizică, și mai 
ales la cea destinată exportu
lui.

Relevînd că rezultatele de 
pină acțim nu sint pe măsura 
potențialului tehnico-productiv 
de care dispune unitatea, vor
bitoarea a arătat că, pentru 
eliminarea neajunsurilor, ca și 
pentru realizarea saltului cali
tativ propus, se va acționa cu
(Continuare in pag. a IlI-a)
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fermitate in vederea creșterii 
productivității muncii, prin mo
dernizarea tuturor proceselor 
de producție din secțiile com
binatului și' introducerea robo
ților industriali in sectoarele 
ide finisaj, pentru creșterea 
ponderii mobilierului de artă și 
sporirea valorii obținute din 
masa lemnoasă utilizată, prin 
proiectarea și reproiectarea 
produselor, urmărindu-se redu
cerea consumurilor și ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
produselor.

Asigurăm congresul — a spus

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE MATEI

De la această înaltă tribună 
tin să exprim sentimentele de 
aleasă stimă si profundă pre
țuire pe care toți cei ce ne des
fășurăm activitatea in agricul
tură le nutrim fată de secre
tarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, pen
tru grija deosebită. sprijinul 
permanent si multilateral acor
dat înfloririi acestei ramuri de 
bază a economiei naționale, spo
ririi contribuției sale la pro
gresul si prosperitatea tării si 
creșterea bunăstării întregului 
popor. Datorită acestui sprijin, 
agricultura noastră beneficiază 
astăzi de o puternică bază teh- 
nico-materială. de întinse su
prafețe amenajate prin lucrări 
menite să asigure obținerea de 
recolte ridicate, sigure si sta
bile.

Referindu-se la agricultura 
județului Ialomița, el a arătat 
că a crescut la peste 90 la sută 
gradul de mecanizare a culturii 
porumbului ; în același timp, 
s-a extins mecanizarea în zo
otehnie si în celelalte sectoare 
ale agriculturii.

în cincinalul recent încheiat, 
în pofida condițiilor climatice 
mai puțin favorabile. I.A.S. Ba- 
laciu — a spus el — s-a situat

CUVlNTUL
ANETA

în numele celor peste 260 000 
lucrători din domeniul sanitar, 
dau glas glodurilor de aleasă 
prețuire și recunoștință față de 
prodigioasa și strălucita activi
tate a tovarășului 
Nicolae Ceăușescu, secretarul 
general al partidului, dedicată 
binelui și fericirii poporului 
român.

Cu adine respect șl recunoș
tință. exprimăm, și cu acest 
prilej, întreaga noastră pre
țuire și gratitudine tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceăușescu. președintele 
Consiliului Național al Științei 
și Invățămintului, al Comitetu
lui Național Român „Oamenii 
de știință și pacea".

Pe baz.a ritmului înalt al 
dezvoltării economico-sociale a 
țării noastre, în toate județele 
țării au fost construite noi edi
ficii sanitare, astfel Incit, în 
prezent, există 424 spitale 
cu peste 213 mii paturi, 
509 dispensare-policlinicl, 5 729 
dispensare medicale. 1917 
farmacii și numeroase alte 
tipuri de unități sanitare. 
Asistența medicală este asigu
rată de peste 47 400 medici — 
revenind un medic la 480 lo
cuitori — de 6 319 farmaciști și 
132 600 cadre medii. Este re
velator faptul că în țara noas
tră durata medie de viață a 
populației a crescut de la 42 de 
ani la peste 70 de ani ; s-a 
redus mortalitatea generală 
și cea infantilă, concomitent 
cu creșterea capacității de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU OPINCARU

îm! îndeplinesc o datorie de 
onoare de a exprima. îri nu
mele tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc in județul Giurgiu, 
unanima noastră adeziune la 
Întreaga politică internă și ex
ternă a partidului și statului, 
al cărei strălucit arhitect și 
promotor este tovarășul 
Nicolae Ceăușescu. fiul cel mai 
iubit și stimat al națiunii noas
tre socialiste, înălțătoare pildă 
de eroism și abnegație revolu
ționară. de dragoste nețărmu
rită față de patrie șl popor, 
conducătorul care, prin gîn- 
direa și acțiunea sa revoluționa
ră. a durat in istoria României 
o epocă de împliniri fără pre
cedent.

Dună ce a prezentat pe larg 
activitatea ce se desfășoară la 
întreprinderea de sere „30 De
cembrie", din județul Giur
giu, preocuparea pentru creș

vorbitoarea — că oamenii mun
cii, membrii de sindicat din 
unitatea noastră vor acționa cu 
hotărire pentru traducerea in 
viață a sarcinilor izvorite din 
documentele Congresului al 
XlII-lea al partidului, a pre
țioaselor indicații, orientări și 
îndemnuri date de către cel 
mai iubit fiu al națiunii, to
varășul Nicolae Ceăușescu, în 
cuvintarea rostită la acest fo
rum muncitoresc, fiind convinși 
că, în acest fel, contribuim la 
înălțarea scumpei noastre pa
trii pe trepte tot mai înalte da 
progres și bunăstare.

an dc an pe locuri de frunte în 
județ și chiar pe tară, prin re
zultatele sale de producție si 
economico-financiare. în 1985, 
pe ansamblul unității, prevede
rile planului la producția netă 
au fost îndeplinite in proporție 
de 130 la sută, datorită depăși
rii substanțiale a indicelui pla
nificat al productivității muncii. 

Raportăm congresului că o- 
biectivele stabilite pentru pe
rioada de pregătire si desfășu
rare a campaniei agricole de 
primăvară au fost riguros apli
cate. Drept urmare, lucrările de 
pregătire a terenului si .de ,în- 
6ămintare au fost executate în 
perioada optimă si la un bun 
nivel calitativ, punindu-se ba
zele obținerii unei recolte spo
rite in acest an.

Răspunzind mobilizatoarelor 
îndemnuri, orientărilor si sar
cinilor puse în fata noastră de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceăușescu. 
vom munci în continuare cu 
toată energia pentru înfăptuirea 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă, pentru de
plina valorificare a inepuizabi
lelor posibilități de creștere a 
rodniciei ogoarelor.

TOVARĂȘEI 
CIOCAN

muncă și îmbunătățirea stării 
de sănătate a personalului 
muncitor.

în lumina programului de 
măsuri adoptat de conducerea 
partidului privind creșterea de
mografică in măsură să asigu
re tinerețea șî vigoarea națiu
nii noastre, în fața personalu
lui medico-sanitar stau sarcini 
de mare importanță. împreună 
cu comitetele sindicatelor din 
întreprinderi vom urmări per
manent sănătatea viitoarelor 
mame șl a copiilor lor. Acor
dăm o deosebită atenție asis
tenței medicale pentru copii, re
țeaua sanitară dispunînd de spi
tale pentru copii, dotate cu cea 
mai modernă aparatură medica
lă, de policlinici in care sănăta
tea copiilor este realizată și apă
rată de cadre medicale speciali
zate, cu o bogată experiență.

Pentru înfăptuirea amplelor 
programe de dezvoltare și 
progres — a spus în încheiere 
vorbitoarea — întregul nostru 
popor, ca de altfel toate na
țiunile lumii, are nevoie de 
pace. Înțelegere și colaborare. 
Lucrătorii sanitari știu bine ce 
înseamnă flagelul unui război, 
cit de necesară este pacea pen
tru viața și sănătatea omenirii- 
Am mandatul delegaților ne 
care ii reprezint în acest fo
rum de a ne exprima adeziunea 
deplină la Apelul pentru pace 
al Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia.

terea continuă a eficienței eco
nomice — fapt ce se oglin
dește, între altele, în obținerea 
peste tplan în cincinalul trecut 
a unor venituri suplimentare 
de peste 340 milioane lei — vor
bitorul a spus :

Analizindu-ne activitatea în 
spiritul sarcinilor și exigentelor 

■ formulate Ia plenara Consiliu
lui Național al Agriculturii și 
in cadrul congresului nostru, 
de către secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu. nu ne pu
tem declara deplin mulțumiți 
de rezultatele obținute. Pe baza 
exigentei analize critice și auto
critice a muncii desfășurate, 
adunarea generală a oamenilor 
muncii și conferința sindicatului 
din cadrul întreprinderii de sere 
„30 Decembrie" au adoptat 
măsuri temeinice pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 

sporite ce ne revin în primul 
an al noului cincinal.

Asigurăm congresul — a spus 
în încheiere vorbitorul — că 
vom acționa cu fermitate, dă
ruire și răspundere, in spiritul 
orientărilor și indicațiilor for
mulate de secretarul general 
al partidului, tovarășul

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MATILD BALASSY

îngăduiți-mi să exprim cele 
mai calde sentimente de pre
țuire și recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceăușescu, 
secretarul genera) al partidului, 
pentru contribuția hotăritoare 
adusă la înălțarea scumpei 
noastre patrii pe tot mai inaite 
culmi ale progresului și civili
zației.

Sentimente de stimă și de 
aleasă prețuire exprimăm to
varășei academician doctor in
giner Elena Ceăușescu, pentru 
laborioasa activitate desfășurată 
în conducerea partidului și sta
tului nostrui pentru aportul 
adus dezvoltării științei, învăță- 
mintului și culturii în țara 
noastră.

în continuare, vorbitoarea e-a 
referit la modul în care se 
acționează la întreprinderea 
textilă „Oltul" pentru îndepli
nirea tuturor indicatorilor teh- 
nico-economicl, la lipsurile ce 
se mai mențin în activitatea de 
producție și in cea sindicală.

Municipiul Sfintu Gheorghe 
— a spus ea in continuare — 
un tirg neînsemnat altădată, 
devine de la an la an un oraș 
tot mai modern, in care s-a 
edificat o puternică platformă 
industrială. Aici s-au creat in 
ultimul cincinal Aproape 25 000 

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
LICĂ IFTENIE

Este pentru noi toți un motiv 
de Îndreptățită .mindrie patrio
tică să subliniem, și în acest 
înalt forum democratic, rolul 
însemnat și importantele atri
buții dobindite de sindicate, 
6ub conducerea partidului, in 
sistemul democrației muncito- 
rești-revoluționare, 
determinantă a 
Nicolae Ceăușescu

contribuția 
tovarășului 
la inves-

tirea sindicatelor cu înalte res
ponsabilități în viața economică, 
politică și socială a tării.

După ce a prezentat pe larg 
activitatea ce se desfășoară in 
moderna întreprindere de rul
menți din Birlad, felul în care 
organele și organizațiile sindi
cale își îndeplinesc atribuțiile 
cu care au fost învestite, în 
mod deosebit cum acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de pian, vorbitorul a spus :

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ARGENTINA FOTTA

In numele cercetătorilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
cadrul Institutului de cerce
tări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea, exprim cele 
mai calde mulțumiri și senti
mente de aleasă prețuire și 
profundă recunoștință tovarășu
lui Nicolae Ceăușescu pentru 
sprijinul, îndrumările șl orien
tările ce ne-au fost date 
cu ocazia numeroaselor vizite 
de lucru efectuate la institutul 
nostru.

Exprimăm, de asemenea, mul
țumirile și înalta noastră ad
mirație față de tovarășa acade
mician doctor inginer Elena 
Ceăușescu, proeminentă perso
nalitate politică și savant de 
renume mondial, a cărei pres
tigioasă activitate asigură ori
entarea fermă a potențialului 
științific și tehnic al țării in 
direcția soluționării probleme
lor fundamentale ale dezvoltă
rii economiei noastre naționale.

Sintetizind rezultatele bune 
obținute in cincinalul 1981— 
1985, vorbitoarea a arătat că au 
fost omologate 33 soiuri de hi
brizi de cereale, plante tehnice 
și furajere, care s-au remarcat 
printr-un progres genetic evi
dent, cu un potențial ridicat de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PARASCHIV BĂDIȚĂ

Vă rog să-ml permiteți ca. 
în numele tuturor oamenilor 
muncii din județul Vilcea, să 
dau glas atașamentului față de 
politica profund științifică a 
partidului și statului nostru, să 
exprim sentimentele noastre de 
adincă gratitudine și nețărmu
rită dragoste tovarășului 
Nicolae Ceăușescu — cel mai de 

Nicolae Ceăușescu, la deschide
rea lucrărilor, că ne vom mobi
liza exemplar pentru creșterea 
continuă a producției, pentru 
înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare, contribuind și 
pe această cale la înflorirea 
scumpei noastre patrii.

locuri de muncă., Noile ansam
bluri de locuințe însumează 
aproape 17 000 de apartamente. 
Aceasta înseamnă că in județul 
Covasna, ca in întreaga țară, 
6-au creat condiții noi, calitativ 
superioare de muncă și viață 
— bază sigură a egalității efec
tive in drepturi a tuturor cetă
țenilor.

Tocmai de aceea, doresc să 
exprim adeziunea deplină a 
tuturor oamenilor muncii din 
orașul și județul nostru față de 
politica partidului șl statului, 
respingind categoric orice în
cercări din afară de denigrare 
a marilor realizări ale patriei 
noastre, de prezentare defor
mată a istoriei poporului ro
mân, a istoriei muncii și luptei 
comune ale tuturor locuitorilor 
și stăpînilor de drept ai aces
tor meleaguri.

Ne angajăm să muncim cu 
abnegație și răspundere comu
nistă pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XlII-lea 
al partidului, a orientărilor date 
de tovarășul Nicolae Ceăușescu, 
contribuind la Înălțarea in de
plină libertate și demnitate pe 
noi culmi de bunăstare și pro
gres a patriei noastre, Republica 
Socialistă România.

Privind autocritic activitatea 
noastră, trebuie să spunem că 
nu toate grupele sindicale s-au 
implicat direct in problematica 
majoră a autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, in ac
țiunile de sporire a productivi
tății muncii, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
de recuperare și refolosire a 
resurselor materiale și energe
tice. Nu întotdeauna acțiunile 
noastre privind desfășurarea 
întrecerii socialiste, întărirea 
ordinii și disciplinei au avut 
eficienta necesară.

Asigur congresul — a spus 
în încheiere vorbitorul — că 
organizația de sindicat din În
treprinderea de rulmenți Birlad, 
întregul nostru colectiv sint 
hotăriți să-și îndeplinească cu 
înaltă conștiință muncitorească 
sarcinile ce le revin.

producție, o rezistență superi
oară, producindu-se 1 500 tone 
sămință din categoriile • biolo
gice superioare, ceea ce repre
zintă o creștere de trei ori față 
de cincinalul 1976—1980. De 
asemenea, au fost elaborate 96 
tehnologli-cadru și tehnologii 
speciale, repartizate tuturor 
unităților agricole de stat și 
cooperatiste din țară.

Referindu-se apoi la unele 
neimpliniri, vorbitoarea a spus: 
Este necesar să ne implicăm cu 
și mai multă hotărire și res
ponsabilitate in acțiunile de 
organizare a teritoriului agri
col. precum și in creșterea fer
tilității solurilor, generalizarea 
rapidă în producție a rezulta
telor cercetărilor, producerea 
întregii cantități de sămință 
necesară tuturor unităților.

Am mandatul lucrătorilor din 
institutul nostru — a spus vor
bitoarea în încheiere — să sus
țin adoptarea de către Con
gresul U.G.S.R. a Apelului 
adresat oamenilor muncii și 
centralelor sindicale din, țările 
europene, S.U.A. și Canada, de 
pe alte continente, în vederea 
intensificării luptei pentru 
dezarmare, colaborare și pace.

seamă fiu al națiunii noastre, 
care își consacră cu inegalabilă 
dăruire și pasiune întreaga 
muncă și viață binelui și fe
ricirii patriei, triumfului celor 
mai nobile aspirații de pace ale 
lumii contemporane.

Aducem tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceăușescu, savant ce se bucură 

de o largă recunoaștere șl pre
țuire pentru opera sa științi
fică, calde mulțumiri și profun
da recunoștință pentru faptul 
că. în fruntea Comitetului Na
țional Român „Oamenii de 
știință și pacea", militează ferm 
ca știința să-și împlinească 
rostul ei firesc, in slujba pro
gresului și dezvoltării.

Vorbitorul a făcut apoi bilan
țul realizărilor obținute de în
treprinderea forestieră de ex
ploatare și transport Rîmnicu 
Vilcea, al acțiunilor pentru va
lorificarea cit mai eficientă a 
masei lemnoase și a prezentat 
sarcinile mobilizatoare fixate 
pentru acest an și pe întregul 
cincinal.

Rezultatele bune dobîndite în 
cincinalul trecut și în primul 
trimestru al acestui an — a spus 
vorbitorul — nu ne satisfac insă 
pe deplin. N-am reușit să im

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
DIAMANTA LAUDONIU

Permiteți-mî ca, în numele 
milioanelor de femei de pe tot 
cuprinsul țării, să adresez un 
fierbinte omagiu gloriosului 
nostru, partid comunist, acum, 
în preajma aniversării a 65 de 
ani de existență eroică, să dau 
glas celor mai alese sentimente 
de stimă și prețuire față de to
varășul Nicolae Ceăușescu, 
marele șl Ilustrul nostru condu
cător, genial strateg a] dezvol
tării economico-sociale, Înflăcă
rat patriot și militant revolu
ționar, trup din trupul neamu
lui românesc.

Doresc să exprim, și cu acest 
prilej, cele mai calde și respec
tuoase sentimente de profundă 
dragoste, prețuire și recunoș
tință față de tovarășa academi
cian doctor inginer Elena 
Ceăușescu, personalitate proe
minentă a vieții politice și 
științifice a țării, savant de 
reputație mondială, exemplu 
eroic al unei vieți dedicate pro
gresului necontenit al poporu
lui.

Relevînd contribuția femeilor 
la întreaga creație materială și 
spirituală, la dezvoltarea eco- 
nomico-socială multilaterală a 
țării, vorbitoarea a arătat că 
ponderea lor în populația acti

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU VASILE

In numele membrilor de sin
dicat, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Galați, ex
prim adeziunea deplină la po
litica internă și externă a par
tidului și statului nostru, devo
tamentul șl recunoștința fier
binte față de tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, eminent om 
politic și dîrz revoluționar, or
ganizatorul mărețelor victorii 
obținute de poporul român în 
edificarea socialismului și co
munismului. în .țara. noastră.

La acest moment de bilanț 
raportez că sindicatele din ju
dețul Galați, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, puternic angajate în 
marea întrecere socialistă, au 
obținut importante rezultate în 
toate domeniile de activitate.

Vorbitorul a prezentat acțiu
nile inițiate de sindicate pen
tru Înfăptuirea tuturor indica
torilor tehnico-economici, ge
neralizarea progresului tehnic, 
introducerea în fabricație de 
produse și tehnologii noi, de 
înaltă eficiență.

Preocupările pentru mobili
zarea oamenilor muncii la re
alizarea sarcinilor de plan au 
fost însoțite de acțiuni pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și .viață, ale oamenilor 
muncii- Astfel, în județul Ga
lați. personalul muncitor bene

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
STELIAN PETRUȚESCU

Personalul didactic și elevii 
liceului industrial „Electronica" 
din București, dind glas celor 
mai alese sentimente de adincă 
stimă și prețuire față de tovară
șul Nicolae Ceăușescu, pentru 
excepționala sa activitate ce o 
desfășoară pentru binele și feri
cirea întregului popor, își ex
primă și cu acest prilej profun
da lor recunoștință pentru grija 
ce o poartă tinerei generații, că
reia ii sint asigurate toate con
dițiile să se realizeze, să devină 
un participant activ la edifica
rea socialismului și comunismu
lui în patria noastră.

Asemenea întregului popor, 
aducem și cu acest pri
lej un cald omagiu tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceăușescu, emi
nent om politic și de stat, 
savant de largă recunoaștere și 

primăm pretutindeni un climat 
de desăvîrșită ordine și disci
plină, n-am luat cele mai po
trivite măsuri pentru afirmarea 
sindicatelor ca forțe puternice 
de stimulare a inițiativei mun
citorești, in scopul îndeplinirii 
sarcinilor economice și sociale 
la fiecare loc de muncă.

Deplin încrezători in capaci
tatea organizației noastre de 
sindicat — a spus în încheiere 
vorbitorul — de a soluționa 
problemele complexe ce ne re
vin în etapa actuală, de a înlă
tura lipsurile cu care ne-am 
confruntat pînă acum. încredin
țăm congresul că vom acționa 
cu pasiune și dăruire pentru în
făptuirea neabătută a hotărîri- 
lor înaltului nostru forum mun
citoresc,' a documentelor isto
rice ale celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

vă a crescut permanent, repre- 
zentind acum 41,5 la sută din 
totalul personalului din indus
trie, 65 la sută în lnvățămint, 
cultură și artă, trei sferturi în 
domeniul ocrotirii sănătății, in 
timp ce în sindicate numărul 
lor ajunge la 2,7 milioane. In 
lumina orientărilor și îndemnu
rilor date de tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, în cuvin
tarea rostită la deschiderea ac
tualului congres — a spus vor
bitoarea — vom acționa mai 
ferm pentru ca în activitatea 
organizațiilor de femei să reali
zăm o nouă calitate, superioa-, 
ră. pentru creșterea eficienței 
participării lor la afirmarea 
plenară a democrației noastre 
muncitoreștj-revoluționare. în
tărirea autoconducerii și auto- 
gestiunil economico-financiare.

In numele milioanelor de fe
mei ale patriei exprimăm de
plinul acord cu importantele 
documente ale Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România și susținem din 
toată inima Apelul adresat oa
menilor muncii și organizațiilor 
sindicale din întreaga lume. în 
vederea intensificării luptei 
pentru dezarmare, colaborare și 
pace.

ficiază de un număr de 53 can
tine, 231 microcantine, 84 bu
fete de incintă. S-a dat în fo
losință în anul trecut o unitate, 
cu o capacitate de 5 000 
porții pe schimb, s-a ac
ționat cu perseverență pentru 
buna funcționare a celor 65 
cămine muncitorești cu o capa
citate de 16 224 locuri, 224 crese 
și grădinițe cu 21 918 locuri. ■

Deși rezultatele pe ansamblu 
șînt pozitive — a spus vorbi
torul — mai avem multe de 
făcut îndeosebi pe linia orga
nizării producției și a muncii, 
a ridicării nivelului calitativ 
al produselor, întăririi ordinii, 
ți disciplinei, respectării deplina 
a legislației noastre socialiste.

Susținem cu fermitate de
mersurile și inițiativele consec
vente ale României și președin
telui Nicolae Ceăușescu — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
în favoarea dezarmării, pentru 
ca anul 1986 — proclamat de 
O.N.U. ca An Internațional al 
Păcii — inițiativă la care țara 
noastră este coautoare — să nu 
rămină un an de simple decla
rații, orient de frumoase, ci să 
se soldeze cu un bilanț cît mai 
bogat în lupta pentru dezarma
re, pentru încetarea cursei în
armărilor și a experiențelor 
nucleare.

prețuire Internațională, care ac
ționează cu înaltă dăruire pa
triotică, ‘revoluționară pentru 
dezvoltarea continuă a științei, 
culturii și invățămintului in 
patria noastră, pentru înflorirea 
multilaterală a României socia
liste.

Referindu-se, în continuare, la 
măsurile luate pentru legarea 
mai strinsă a invățămintului de 
sarcinile concrete ale producției, 
vorbitorul a arătat că introduce
rea planului de producție cu ter
mene ferme, asigurarea dotării 
atelierelor școlare cu utilaje și 
aparate moderne și diversificate, 
îndrumarea activității practice 
de către cadre competente oferă 
elevilor posibilitatea să-și însu
șească temeinic meseriile pentru 
care se pregătesc și, în același 
timp, realizarea unei producții 
școlare care se ridică în acest an 

la o valoare de 16 milioane lei, 
reprezentind o bună experiență 
in acest complex și important 
proces.

Creșterea exigenței pentru 
respectarea tehnologiilor de fa
bricație. reducerea perioadei de 
inițiere a elevilor in meserie, 
apropierea normei de lucru a 
elevului din atelierul-școală de 
cea a muncitorului din produc

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION GĂINĂ

Vă rog să-ml permiteți ca de 
la tribuna congresului să 'ex
prim, în numele tuturor mem
brilor de sindicat de la> între
prinderea minieră Bălan, cele 
mai alese sentimente, omagiul 
nostru fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceăușescu. secretar ge
neral al partidului, ctitorul 
României moderne socialiste, 
care întruchipează in modul cel 
mai strălucit aspirațiile poporu
lui român spre progres, bună
stare și pace.

Creșterea rolului sindicatelor 
în sistemul autoconducerii mun
citorești cere ca întreaga lor ac
tivitate să fie orientată spre mo
bilizarea maselor de oameni ai 
muncii la buna desfășurare a 
activității productive, cultivarea 
unui înalt spirit de răspundere 
revoluționară, în vederea înde
plinirii exemplare a obiectivelor 
cincinalului 1986—1990. ce mar
chează intrarea țării noastre !n- 
tr-o nouă etapă a dezvoltării 
sale.

După ce a prezentat activita
tea economică și politico-cultu- 
rală desfășurată de minerii de la 
întreprinderea Băl^n. vorbitorul 
a spuș : Cu toate rezultatele ob
ținute, nu ne declarăm mulțu
miți de activitatea noastră. Fap

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
NICULINA VlRLAN

De Ia tribuna Congresului U- 
niunii Generale a Sindicatelor 
din România, cea mai largă or
ganizație a proprietarilor, pro
ducătorilor și beneficiarilor a- 
vuției naționale, doresc să ex
prim omagiul fierbinte și sen
timentele de profund respect, 
nețărmurită prețuire și aleasă 
recunoștință pe care oamenii 
muncii din Focșani le nutresc, 
asemenea întregului nostru po
por, față de strălucitul con
ducător al partidului și sta
tului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, ctitorul 
României socialiste, eminentă 
personalitate a lumii politica 
contemporane.

Exprim gindurile șl șimță- 
mintele de vie admirație, sti
mă și recunoștință față de to
varășa academician doctor in
giner Elena Ceăușescu, pentru 
prodigioasa activitate depusă în 
direcția afirmării puternice a 
femeilor în viața economico- 
socială a țării, pentru contri
buția sa excepțională la înflo
rirea Invățămintului, științei și 
culturii noastre socialiste.

Angajat cu toate forțele pen
tru înfăptuirea orientărilor șl 
sarcinilor mobilizatoare ce îi 
revin din documentele Congre
sului al XlII-lea al P.C.R., 
din cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceăușescu, colectivul 
întreprinderii de confecții Foc

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VIRGIL MARCOȘANU

în numele membrilor de sin
dicat, al tuturor oamenilor 
muncii din Administrația de 
stat și consiliile populare, adu
cem acum, in pragul aniversă
rii a 65 de ani. de la făurirea 
Partidului Comunist Român, cel 
mai înălțător omagiu și senti
mentele de aleasă dragoste și 
profundă recunoștință tovară
șului Nicolae Ceăușescu, stră
lucit strateg și patriot înflăcă
rat, care, în îndelungata sa ac
tivitate revoluționară, s-a aflat 
permanent in clocotul luptelor 
maselor populare, acționînd cu 
fermitate exemplară și nease
muită dăruire 'pentru libertatea, 
demnitatea și fericirea poporu
lui român, pentru întărirea co
laborării, înțelegerii și păcii în 
lume.

Adresăm un respectuos oma
giu și cele mai vii mulțumiri 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceăușescu, mili
tantă de frunte a partidului șt 
statului nostru, personalitate 
proeminentă a științei naționale 
și universale, pentru activita
tea strălucită desfășurată in 
scopul promovării largi a celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, pentru progresul ne
întrerupt al patriei. 

ție, conceperea unor produse 
proprii școlii sau în colaborare 
cu întreprinderile industriale, 
economisirea de materii prime, 
materiale, energie și combusti
bil, ridicarea calității produselor 
realizate de elevi sînt sarcini 
deosebit de importante pentru 
rezolvarea cărora va trebui să 
ne mobilizăm toate forțele — a 
spus vorbitorul în încheiere.

tul că nu a existat o preocupare 
sistematică și constantă, in de
cursul anilor, pentru crearea 
unui exigent climat de-ordine șt 
disciplină a dus la persistența 
în unele grupe sindicale a unei 
tendințe de tolerantă față de ma
nifestările de indisciplină. Pu
ține acțiuni a întreprins comite
tul sindicatului pentru educarea 
tuturor oamenilor muncii in spi
ritul înaltelor tradiții de muncă 
și luptă ale clasei muncitoare, 
pentru cultivarea și stimularea 
atitudinii noi, înaintate față de 
muncă.

Susținem din toată inima — a 
spus in încheiere vorbitorul — 
Declarația-Apel a Frontului De
mocrației și Unității- Socialiste, 
Declarația Marii Adunări Națio
nale cu privire la Anul Interna
țional al Păcii, conștienți că în
făptuirea aspirațiilor de progres 
și prosperitate — a căror strălu
cită expresie o reprezintă politi
ca partidului, activitatea neobo
sită a iubitului și stimatului 
nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu — este posi
bilă numai in condițiile instau
rării unui climat de înțelegere 
și cooperare intre state, spre bi
nele și fericirea tuturor popoa
relor lumii.

șani întimpină cea de-a 65-a 
aniversare a partidului cu re
zultate bune in toate domeniile 
de activitate. In primele trei 
luni ale acestui an au fost ob
ținute sporuri importante la toți 
indicatorii economici. Puternic 
stimulați de noua lege privind 
acordul global și direct, am 
trecut la specializarea unor for
mații de lucru pe sectoare, fapt 
ce s-a soldat cu o creștere 
substanțială a productivității 
muncii.

Vorbitoarea a înfățișat, în 
continuare, acțiunile întreprinse 
pentru ridicarea calității. pro
ducției, r'educerea consumurilor 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energie electrică, 
mecanizarea .și automatizarea 
proceselor de producție in ve
derea diminuării efortului fizic.

In încheiere, vorbitoarea a 
spus : llotărîrile ce vor fi adop
tate de Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia vor constitui, și pentru noi 
programe de acțiuni In munca 
ce o vom desfășura și ne anga
jăm să nu precupețim nici un 
efort pentru a ne aduce o con
tribuție sporită la transpunerea 
în viață a indicațiilor și sarci
nilor ce revin sindicatelor din 
cuvintarea la congres a tova
rășului Nicolae Ceăușescu, 
secretarul general al partidului.

Referindu-se la succesele ob
ținute de unitățile economice 
din subordinea consiliilor popu
lare, vorbitorul a subliniat că 
s-a realizat an de an planul de 
producție, obținindu-se unele 
depășiri și la export, arătind că 
totuși rezultatele sint încă sub 
nivelul posibilităților, mai ales 
în extinderea folosirii surselor 
neconvenționale de energie și 
ridicarea gradului de valorifi
care a materiilor prime și ma
terialelor, în ceea ce privește 
creșterea calității produselor, 
aplicarea prevederilor legii pri
vind retribuirea personalului 
muncitor în acord global și di
rect.

De la tribuna acestui înalt 
forum democratic muncitoresc- 
revoluționar, a spus în încheie
re vorbitorul, adresăm încă 
o dată apelul către toate sindi
catele din lume, către întreaga 
clasă muncitoare și celelalte ca
tegorii sociale progresiste din 
țările europene, S.U-A., Canada, 
de pe alte continente de a 
acționa cu toată energia pen
tru triumful rațiunii, al 
colaborării și păcii, pentru o 
lume în care fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, așa cum 
dorește, fără nici un amestec 
din afară.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI
Sîmbătă, 26 aprilie, s-au încheiat 

lucrările Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, im
portant eveniment în viața social-po- 
litică a tării.

In lumina sarcinilor și orientărilor 
cuprinse în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceăușescu rostită in deschi
derea lucrărilor congresului, partici
panta au dezbătut in plen și în cele 
șase comisii activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile sindicale 
pentru îndeplinirea planului la toți 
indicatorii și la înalte cote de efi
ciență, creșterea calității și nivelu
lui tehnic al producției, înfăptuirea 
neabătută a cerințelor noii revoluții 
tehnico-științifice, întărirea auto
conducerii și autogestiunii muncito
rești, aplicarea noului mecanism 
economico-financiar, ridicarea con
științei socialiste a maselor, asigura
rea celor mai bune condiții de mun
că și viată oamenilor muncii, pre
cum și sarcinile ce revin sindicate
lor din țara noastră-

Prin problematica analizată, prin 
hotăririle adoptate, congresul s-a 
constituit intr-o puternică manifes
tare a democrației muncitorești-re- 
voluționare românești, într-o strălu
cită expresie a participării active, 
în strinsă unitate, a clasei munci

toare, țărănimii, intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii la condu
cerea societății, la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

La reluarea lucrărilor în plen, 
participanții au fost informați că pe 
adresa congresului a sosit un mare 
număr de telegrame și scrisori din 
partea unor organe și organizații de 
sindicat, colective de oameni ai 
muncii din diferite domenii de ac
tivitate.

Exprimînd adeziunea totală la po
litica internă și externă a partidului 
și statului nostru, unitatea membri
lor de sindicat, a Întregului nostru 
popor în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
semnatarii mesajelor reafirmă stima 
profundă, admirația și recunoștința 
fierbinte față de strălucita ac
tivitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceăușescu pentru continua 
dezvoltare a patriei noastre socialiste, 
pentru pacea și progresul tuturor 
popoarelor.

In scrisori și telegrame se adre
sează tovarășului Nicolae Ceăușescu 
vii mulțumiri pentru aprecierile fă
cute la adresa activității sindicatelor 
și se dă glas angajamentului ferm 

de a spori contribuția organelor și 
organizațiilor de sindicat la îndepli
nirea integrală a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul cincinal 
1986—1990.

In mesaje sint adresate tovarășu
lui Nicolae Ceăușescu, secretar ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, cele mai călduroase felici
tări și urarea de mulți ani de viață 
cu prilejul Zilei internaționale a 
oamenilor muncii și cu ocazia apro
piatei sărbătoriri a 65 de ani de 
eroică și glorioasă existență a 
partidului nostru comunist.

în continuare, pe marginea pro
blemelor înscrise la ordinea de zi 
au luat cuvintul tovarășii ; . Aneta 
Ciocan, președintele Comitetului Uni
unii sindicatelor din unitățile sani
tare, Dumitru Opincaru, maistru 
mecanic la întreprinderea „30 De
cembrie", județul Giurgiu, Matild 
Balassy, membru al Comitetului sin
dicatului de la întreprinderea textilă 
„Oltul" Sfintu Gheorghe, Licâ Ifte- 
nie, vicepreședinte al Comitetului 
sindicatului de la întreprinderea de 
rulmenți Birlad, Argentina Fotta, 
membru al Comitetului sindicatului 
de la Institutul de cercetări Fun
dulea, județul Călărași, Paraschiv 
Bădiță, președintele sindicatului de 
la întreprinderea forestieră de ex

ploatare șl transport Rîmnicu Vil
cea, Diamanta Laudoniu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Femeilor, vicepreședinte al Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie. Dumitru Vasile, președin
tele Consiliului județean al, sindica
telor Qalați, Stelian Petruțescu, di
rectorul Liceului industrial „Electro
nica" București, Ion Găină, maistru 
la întreprinderea minieră Bălan, ju
dețul Harghita, Niculina Virlan, 
președintele sindicatului de la între
prinderea de confecții Focșani, Vir
gil Marcoșanu, președintele Comite
tului Uniunii Sindicatelor din insti
tuțiile administrative de stat și con
silii populare.

Congresul a aprobat, apoi, sistarea 
discuțiilor, apreciindu-se că cei 381 
delegați și invitați care au luat 
cuvintul, în plen și In comisii, au 
examinat pe larg activitatea econo
mică, socială și cultural-educativă 
desfășurată de sindicate, precum și 
sarcinile ce le revin in actuala etapă, 
in lumina magistralei cuvintări ros
tite de tovarășul Nicolae Ceăușescu, 
Insuflețitor program de acțiune al 
sindicatelor din țara noastră.

în continuare, congresul a adoptat, 
în unanimitate, hotărîri prin care 6e 
aprobă Raportul și activitatea Con
siliului Central al U.G.S.R., precum 

și Raportul și activitatea Comisiei 
Centrale de Cenzori.

Trecîndu-se la următorul punct de 
pe ordinea de zi, congresul a ales 
organele de conducere ale Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia.

In Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
au fost aleși 257 membri și 84 
membri supleanți. Iar In Comisia 
Centrală de Cenzori 35 de membri.

în prima sa ședință plenară. Con
siliul Central al U.G.S.R. a ales Co
mitetul Executiv, format din 49 de 
membri.

în funcția de președinte al Consi
liului Central al U.G.S.R. a fost 
aleasă tovarășa Lina Ciobanu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. ; în funcția de vice
președinți tovarășii : Dumitru Ionaș, 
Gheorghe Petrescu. Virgil Marcoșa
nu. Ilie Bologa, Floarea Rădulescu, 
Elena-Verona Burtea, Constantin 
Baltă, Dobrița Țigăran, Giinter May, 
iar ca secretari tovarășii : Constantin 
Niță, Maria Ciocan, Ștefan Korodi.

Comisia Centrală de Cenzori a ales 
ca președinte pe tovarășul Constan
tin Tănase.

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România a adoptat, 
printr-o hotărire, cuvintarea tova

rășului Nicolae Ceăușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, rostită la deschi
derea congresului, drept Program de 
acțiune și muncă al sindicatelor.

în ședința de închidere a fost 
adoptată, in unanimitate, Rezoluția 
Congresului Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica Socialistă 
România, care urmează a fi comple
tată cu propunerile făcute in plen 
și în cadrul comisiilor pe domenii 
de activitate ; rezoluția se va da pu
blicității.

Dînd expresie voinței de pace, 
prietenie și largă conlucrare a tutu
ror oamenilor muncii din țara noas
tră, a Întregului popor român, do
rinței lor arzătoare de a trăi intr-o 
lume fără arme și fără războaie, 
participanții au adoptat, in unani
mitate, Apelul adresat oamenilor 
muncii, organizațiilor și centralelor 
sindicale din țările europene, S.U.A. 
și Canada, de pe alte continente in 
vederea Intensificării luptei pentru 
dezarmare, colaborare și pace.

într-o atmosferă înălțătoare, de 
puternic patriotism, participanții au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate tovarășului Nicolae Ceăușescu, 
in care se exprimă nețărmurita dra

goste, profunda prețuire a oameni
lor muncii față de conducătorul 
iubit și stimat al. partidului și statu
lui. care călăuzește cu înțelepciune 
și cutezanță revoluționară destinele 
țării, ale națiunii, pe calea socialis
mului și comunismului.

Congresul a luat sfirsit într-o am
bianță entuziastă, de puternică vi
brație patriotică. Cei prezenți âu 
scandat cu însuflețire „Ceăușescu — 
P.C.R. !“, „Ceăușescu și poporul !“, 
„Ceăușescu — România, stima noas
tră și mîndria „Ceăușescu — 
pace !“. Prin urale și ovații pre
lungite, participanții la acest repre
zentativ forum al democrației mun- 
citorești-revoluționare au exprimat, 
din nou, hotărirea fermă a tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră 
de a face totul pentru transpunerea 
exemplară în viață a documentelor 
adoptate de Congresul U.G.S.R., de 
a acționa cu spirit revoluționar pen
tru înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al XlII-lea Con
gres al partidului, pentru ridicarea 
României socialiste pe culmi tot 
mai înalte de progres și civilizație.

în încheierea lucrărilor congresu
lui a fost intonat Imnul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — 
„E scris pe tricolor unire".
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GLORIOSULUI NOSTRU PARTID, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- ÎNALTUL OMAGIU AL TĂRII

Rezultate in întrecerea socialistă
Panoul fruntașilor pe primele 3 luni
Prezentăm, In continuare, rezultatele obținute In întrecerea socia

listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, unități agricole, transporturi, precum și din domeniul circula
ției mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Pe baza Rezultatelor obținute pe primul trimestru al anului și a 
punctajului general stabilit in raport de realizarea indicatorilor prevâbuți 
in criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 martie, pe pri
mele locuri se situează :

Comitetul județean de partid 
Călărași a organizat dezbaterea 
politico-ldeologică „Făurirea P.C.R.
— moment epocal in evoluția miș
cării muncitorești-revoluționare din 
România, in pregătirea, orga
nizarea și desfășurarea victorioasă 
a revoluției și construcției socialis
mului în patria noastră. Făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, rezultat al unității de 
acțiune a întregului popor in jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
Au fost evocate principalele mo
mente ale luptei clasei muncitoare, 
sub conducerea partidului, împotri
va pericftlului fascist și a războiu
lui, pentru libertate socială și na
țională, pentru triumful socialismu
lui pe pămintul României. Au fost 
reliefate, totodată, mărețele reali
zări ale poporului român, îndeosebi 
in „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Cabinetul județean pentru activi
tatea ideologică și politico-educati- 
vă a organizat simpozionul cu 
tema „Partidul Comunist Român
— stegarul destinului istoric al na
țiunii noastre". Manifestări simi
lare au fost organizate și de către 
comitetele municipal Călărași și 
orășenesc Oltenița ale P.C.R. In 
unități economice, in localități ru
rale ale județului.

Sub egida Cabinetului județean 
Tulcea pentru activitate ideologică 
și politico-educativă și a consiliu
lui județean al sindicatelor, în 
unități industrial-economice tul
cene a fost organizat simpozionul 
cu tema „Lupta clasei muncitoare, 
a forțelor revoluționare șl demo
cratice împotriva pericolului fascist 
și a războiului, pentru apărarea 
independenței României. Rolul to
varășului Nicolae Ceaușescu în or
ganizarea și desfășurarea marilor 
demonstrații antifasciste de la 1 
Mai 1939".

în cadrul simpozionului a fost 
evidențiată însemnătatea făuririi, la 
8 Mai 1921, a Partidului Comunist 
Român, rolul său în lupta pentru 
cucerirea independenței și suvera
nității patriei, pentru edificarea 
societății socialista multilateral 
dezvoltate.

Numeroși oameni al muncii de Ia 
Combinatul metalurgic. Centrala 
Delta Dunării, din unități de con
strucții și de exploatare a mine
reurilor neferoase au participat la 
expuneri, dezbateri privind semni
ficația creării P.C.R.. montaje lite
rare, recitaluri de versuri patrio
tice dedicate gloriosului jubileu al 
partidului.

La Petroșani .a ..avut. joc simpo
zionul „65 de pagini glorioase din 
lupta și activitatea P.C.R." organi
zat de comitetul municipal de 
partid.

Comunicările prezentate au evi
dențiat momente semnificative din 
existența Partidului Comunist Ro
mân, contribuția secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare a 
clasei muncitoare, realizările re
marcabile obținute de poporul 
nostru in anii construcției so
cialiste, cu deosebire în perioada 
intrată in istorie sub denumirea de 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Simpozioane, expuneri, dezbateri, 
mese rotunde dedicate împlinirii 
a șase decenii și jumătate de 
existență glorioasă a P.C.R. au 
avut loc, de asemenea, la casele 
de cultură din Deva și Hunedoara, 
la cluburile muncitorești din Vul
can, Uricanl, Petrila, Călan, Gu- 
rabarza.

Așezămlntele culturale ale jude
țului au găzduit recitaluri de poe
zie patriotică și revoluționară, 
montaje literar-muzical-coregrafice

(Urmare din pag. I)
drie că documentele _de partid, 
lucrările teoretice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu definesc întărirea 
continuă a sistemului unitar al de
mocrației muncitorești-revoluționare, 
precum și perfecționarea cadrului 
organizatoric de participare a mase-< 
lor la conducerea societății ca 
direcții fundamentale ale dezvoltării 
multilaterala a socialismului in țara 
noastră.

In anii edificării socialismului in 
România, constituirea unui sistem 
democratic nou, unic și unitar a cu
noscut mai multe faze. perfeețio- 
nindu-se permanent, indeosebi după 
cel de-al iX-lea Congres al parti
dului. De altfel, partidul nostru 
apreciază că eficiența funcționării 
sistemului nostru democratic depin
de de capacitatea sa de innoire, de 
adaptare la cerințele fiecărei etape, 
la dinamismul de ansamblu al so
cietății. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. și a activu
lui central de partid din 24 iulie 
1985, va trebui și in continuare să 
asigurăm dinamismul sistemului nos
tru democratic : .... să pornim întot
deauna de la faptul că ceea ce am 
realizat corespunde unei anumite 
etape, unui anumit nivel de dezvol
tare a forțelor de producție și a re
lațiilor sociale, că, și in continuare, 
o dată cu dezvoltarea generală a so
cietății, a relațiilor sociale, va trebui 
să găsim noi și noi forme, să per
fecționăm pe cele existente, lărgind 
continuu cadrul democratic și așigu- 
rind participarea activă și conștientă 
a întregului popor la conducerea tu
turor sectoarelor de activitate".

în contextul acestei viziuni con
cret istorice, democrația muncito- 
rească-revoluționară desemnează un 
stadiu superior în evoluția democra
tismului orinduirii noastre socialiste, 
corespunzător socialismului multila
teral dezvoltat și perioadei de tre
cere spre comunism. El inglobează 
toate trăsăturile, elementele si latu
rile pe care le implică procesul de 
instituire și manifestare a democra
ției socialiste, de exercitare a drep
turilor și îndatoririlor ce revin oa
menilor muncii in calitatea nouă pe 
care le-o conferă orinduirea socia
listă, aceea de proprietari, producă
tori și beneficiari ai avuției națio
nale.

Redimensionarea și aprofundarea 
continuă a valorilor democrației so
cialiste românești s-au realizat și se 
realizează atit in direcția perfecțio
nării structurilor organizatorice și 
funcționale ale democrației repre

inspirate din viața nouă a celor 
ce trăiesc și muncesc pe aceste 
meleaguri, expoziții de carte 
social-.politică.

La Întreprinderile de construcții 
navale și prelucrări la cald, 
„Meva", mecanică de armături in
dustriale, combinatele de prelu
crare a lemnului și de celuloză și 
hirtie din Drobeta-Turnu Severin, 
„Cazanele" din Orșova s-au des
fășurat simpozioane pe temele 
„Făurirea Partidului Comunist Ro
mân — moment de Însemnătate 
istorică In evoluția și dezvoltarea 
poporului român", „P.C.R. — ste
garul luptei pentru libertate so
cială șl națională, pentru edificarea 
socialismului In România", „Contri
buția secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la dezvoltarea creatoare a copcep- 
ției cu privire la rolul și locul

partidului comunist in societatea 
noastră".

Apropiatei sărbători a făuririi 
partidului i-au fost, de asemenea, 
dedicate simpozioane omagiale, 
dezbateri, expuneri la Baia de 
Aramă, Vînjtileț, Gîrla Mare, Pă- 
tulele, Gruia, Oprișor. Floreștl, In 
numeroase alte localități mehedin- 
țene.

„Partidul Comunist Român — 
stegarul luptei pentru libertate so
cială, progres și democrație, pen
tru apărarea independenței națio
nale", ■ s-a intitulat simpozionul 
care a avut loc la Casa de cultură 
din Hunedoara. In acest cadru au 
fost relevate semnificația actului 
istoric de la 8 Mai 1921, lupta eroi
că dusă de comuniști pentru inde
pendență națională și dreptate so
cială, remarcabilele împliniri obți
nute de poporul nostru in anii 
construcției socialiste, îndeosebi in 
perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Simpozioane, expuneri, dezba
teri, mese rotunde dedicate ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român au fost 
organizate, de asemenea, la clubu
rile unităților extractive din Valea 
Jiului, precum și la casele de cul
tură din Deva, Orăștie, Călan, 
Hațeg.

La Biblioteca centrală universi
tară din Cluj-Napoca s-a deschis 
o expoziție de carte social-politică. 
La Ioc de cinste se află operele 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
tribuții inestimabile la tezaurul 
teoriei și practicii construcției so
cialismului și comunismului, lu
crările științifice ale tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

Expoziția cuprinde documente 
ale partidului nostru din perioada 
dintre congresele al IX-lea și al 
XIH-Iea, hotărîtoare pentru dezvol
tarea economică și socială a Româ

zentative, și în mod deosebit a am
plificării formelor democrației direc
te. cit și in direcția împletirii orga
nice a acestor componente funda
mentale aie procesului participării 
întregului popor la conducerea socie
tății. în ceea ce privește democrația 
reprezentativă, printr-un ansamblu 
de măsuri s-a extins caracterul re
prezentativ și de control al organe
lor alese ale puterii de stat — Marea 
Adunare Națională și consiliile 
populare — a fost perfecționat sis
temul electoral, a crescut rolul 
F.D.U.S. in alegerea de deputați, 
precum și in procesul legislativ ; 
consiliile populare au fost investite 
cu atribuții sporite, de natură să 
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SISTEMULUI DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI-REVOLUȚIONARE
asigure conducerea de către forurile 
locale ale puterii de stat a întregii 
activități economico-sociale in profil 
teritorial.

în perioada care a trecut de la cel 
de-al IX-lea Congres al parti
dului. din inițiativa șl sub În
drumarea nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in România s-a 
edificat un nou cadru al democra
ției socialiste, un cadru original, 
exprimat printr-o mare varietate de 
structuri și mijloace armonios arti
culate, prin care toți oamenii mun
cii. fără nici o discriminare, iși pot 
afirma în mod direct dreptul de 
opțiune și de decizie în ce privește 
politica internă și externă a țării, 
perspectivele de lungă durată ale 
dezvoltării istorice a societății, ca 
și problemele de Interes imediat 
privind economia, munca, știința, 
cultura, administrația ș.a.

Participarea directă la conducerea 
activității economico-sociale a oame
nilor muncii — atit la nivelul unită
ților și instituțiilor, cit și la nivel na
țional — constituie o expresie eloc
ventă a superiorității noii, orinduiri, 
o trăsătură fundamentală a sistemu
lui nostru socialist, care îl diferen
țiază în mod radical de sistemul 
politic ai societății burgheze. în țara 
noastră au fost astfel create organe 
ale autoconducerii muncitorești, au 
fost instituționalizate adunările ge- 

niei în perioada pe care cu legiti
mă mindrie poporul nostru o nu
mește „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
lucrări reprezentative din domer 
niile filozofiei, sociologiei, istoriei, 
economiei politice, tipărite in ulti
mele două decenii.

„65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român" — sub 
acest generic au avut loc, la clu
burile minerilor din centrul indus- 
trial-agrar Rovinari, petroliștilor 
din Țicleni și Stoina, la casele de 
cultură din Tg. Cărbunești, Tg. 
Jiu și Novaci, simpozioane dedicata 
celei de-a 65-a aniversări a făuri
rii P.C.R. în acest cadru au 
fost relevate Însemnătatea făuririi 
Partidului Comunist Român — mo
ment epocal în evoluția mișcă
rii muncitorești-revoluționare din 
România, in pregătirea, organiza
rea și desfășurarea victorioasă a 
revoluției și construcției socialiste 
in patria noastră, concepția tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la rolul partidului ca forță 
politică conducătoare a societății, 
centru vital al întregii națiuni.

„Omagiu Partidului Comunist 
Român, secretarului său general" 
— sub acest generic s-a deschis, 
la Casa armatei din Timișoara, o 
cuprinzătoare expoziție de carte 
social-politică. La loc de cinste 
este prezentată opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, izvorită din 
gindirea sa social-politică, econo
mică, filozofică, ce cristalizează 
concepția originală, cutezătoare, 
contribuția inestimabilă a conducă
torului partidului și statului nos
tru la îmbogățirea tezaurului teo
riei și acțiunii revoluționare, con
temporane. Prin mijlocirea a nu
meroase lucrări cu caracter isto
riografie, găzduite într-o secțiune 
aparte a expoziției, sînt evocate 
bogatele tradiții de luptă ale 
partidului, reliefîndu-se rolul său 
de conducător al revoluției și con
strucției socialiste din patria noas
tră. De asemenea, in expoziție sînt 
prezente lucrări ce reliefează con
cepția partidului nostru, a secre
tarului său general referitoare la 
apărarea patriei socialiste — cauză 
și operă a întregului popor — și 
la doctrina militară națională, al 
cărei strălucit fondator este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, coman
dantul nostru suprem.

Sub genericul „Partidul Comu
nist Român —. conducătorul devo
tat al poporului nostru pe drumul 
marilor victorii și împliniri socia
liste", la Casa de cultură a sindica
telor din Bacău, Combinatul petro
chimic Borzești și clubul mineri
lor din Comănești s-au desfășurat 
simpozioane dedicate celei de-a 
65-a aniversări a făuririi P.C.R. 
La Moinești a fost prezentată ex
punerea „Epoca Ceaușescu — etapă 
calitativ superioară în dezvoltarea 
istorică a societății românești, in 
ascensiunea ei neabătută spre co
munism".

„Partidul — forța politică condu
cătoare a poporului pe calea so
cialismului. Concepția secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind conți
nutul, trăsăturile și procesele fun
damentale ale epocii contempora
ne" s-au intitulat simpozioanele 
desfășurate la cluburile minerilor 
din Bălan și metalurgiștilor din 
Vlăhița, județul Harghita. La Com
plexul de exploatare și prelucrare 
a lemnului din Toplița și la Fa
brica de mobilă din Ditrău s-a 
desfășurat dezbaterea „Crearea 
P.C.R. — etapă superioară in miș
carea revoluționară și democratică 
din țara noastră",

(Agerpres)

nerale ale oamenilor muncii din uni
tățile economice, ca for suprem al 
proprietarilor și producătorilor ; au 
fost generalizate și perfecționate 
structurile muncii și conducerii co
lective la scara tuturor organisme
lor sociale ; la nivel național au fost 
constituite organisme larg reprezen
tative. cu caracter deliberativ — 
congresele deputaților, ale țărănimii, 
ale oamenilor muncii din Industrie, 
construcții, transporturi și aite do
menii, științei și învățămintului etc., 
unele avînd șt organe permanente. 
Au fost create organisme sociale cu 
dublă natură, de partid și de stat, 
caracterizate printr-o amplă partici
pare obștească, cum ar fi : Consiliul

Suprem al Dezvoltării Economice șl 
Sociale a României, Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
ș.a. Organizațiile de masă și obștești, 
al căror rol a fost redefinit in lu
mina noilor realități, au devenit 
structuri de participare organizată 
a membrilor lor la conducerea vieții 
sociale, a statului socialist, fiind 
prezente in toate organele de stat, 
inclusiv in guvern.

O expresie concretă, tn acest sens, o 
aflăm in desfășurarea in aceste zile a 
lucrărilor Congresului U.G.S.R., in 
cadrul căruia, in lumina orientărilor 
de amplă perspectivă cuprinse in 
cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se abordează cu 
Înaltă responsabilitate muncitorească 
probleme de fond ale construcției 
economice și sociale in etapa actua
lă, se adoptă măsuri menite să dea 
noi și constructive materializări spi
ritului democrației noastre muncito
rești-revoluționare.

Se cuvine subliniat câ Frontul De
mocrației și Unității Socialiste — ex
presie a unității moral-politice a tu
turor claselor și categoriilor sociale 
— a,devenit cel mai larg organism 
politic reprezentativ, de unire și 
participare a oamenilor muncii, sub 
conducerea partidului, la înfăptuirea 
politicii interne și externe. A fost 
creat un sistem unitar de control 
muncitoresc, care cuprinde principa-

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZA DE HIDROCARBURI 
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale Iași, cu 628,8 puncte.
Locul II : întreprinderea electro- 

centrale Timișoara, cu 489 puncte.
Locul III : Întreprinderea electro- 

centrale Mureș, cu 485,1 puncte.
ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI 

ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN 
Locul I : Schela de producție pe

trolieră Țicleni, județul Gorj, cu
902,5 puncte.

Locul II : Schela da producție 
petrolieră Moșoaia, județul Ar
geș, cu 652,1 puncte.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Băicoi, județul Prahova, 
cu 537,2 puncte.
ÎN INDUSTRIA PRODUSELOR 
REFRACTARE, CARBUNOASE 

ȘI ABRAZIVE
Locul I : întreprinderea de pro

duse cărbunoase Slatina, cu 630,4 
puncte.

Locul II : întreprinderea de 
produse abrazive Birlad, județul 
Vaslui, cu 604,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA DE UTILAJ 
ENERGETIC, PETROLIER 
ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC 

PENTRU METALURGIE, CHIMIE 
ȘI ALTE RAMURI 

Locul I : întreprinderea de uti
laj chimic „Grivița Roșie" Bucu
rești, cu 656,6 puncte.

Locul II : întreprinderea meca
nică de utilaj chimic București, cu
649.3 puncte.

Locul III : întreprinderea de uti
laje și piese de schimb Botoșani, 
cu 627,8 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

MECANICA FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENT SPECIAL 

Locul I : întreprinderea „Indus
tria tehnica medicală" București, 
cu 831,3 puncte.

Locul II : întreprinderea de scule 
și accesorii speciale Pașcani, ju
dețul Iași, cu 722,9 puncte.-

Locul III : întreprinderea nr. 2 
Brașov, cu 719.2 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
DE MEDICAMENTE, 

COSMETICE, COLORANȚl 
ȘI LACURI 

Locul I l întreprinderea de pro
duse cosmetice „Farmec" Cluj- 
Napoca, cu 720,6 puncte.

Locul II : întreprinderea de me
dicamente București, cu 599,7 punc
te.

Locul III : întreprinderea de 
medicamente și coloranțl „Sinto- 
farm" București, cu 279.9 puncte. 
IN INDUSTRIA PETROCHIMICA 
— SUBRAMURA PRELUCRAREA 

CAUCIUCULUI ȘI MASELOR 
PLASTICE

Locul I : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, 
cu 727,7 puncie.

Locul II : Fabrica de anvelope ■ 
Luduș, județul Mureș, cu 707,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea de an
velope „Danubiana" București, cu 
564.2 puncte.

ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂRII 
LEMNULUI 

Locul I : întreprinderea de casete 
pentru radio și televizoare Bucu
rești, cu 680 puncte.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București, cu
465.4 puncte.

Locul III : Combinatul de prelu
crarea lemnului Oradea, cu 97,7 
puncte. x,

IN INDUSTRIA TEXTILA 
LINA, MĂTASE, IN. ClNEPĂ 

Locul I : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești, cu 872,9 
puncte;

Locul II : întreprinderea „Liber
tatea" Sibiu, cu 623,9 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
stofe de mobilă București, cu 595 
puncte.

lele ramuri și domenii ale activității 
economico-sociale. Un loc distinct in 
cadrul democrației directe revine 
dialogului permanent al conducerii 
de partid și de stat al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — cu masele largi 
de oameni ai muncii, dialog desfă
șurat Întotdeauna într-o atmosferă 
stimulativă și constructivă. „Am 
realizat — evidenția secretarul ge
neral al partidului — un sistem uni
tar de conducere a țării de către 
popor, o democrație economică și 
socială de tip nou, care ne permite 
să valorificăm larg inițiativa, expe
riența și capacitatea de creație 
a maselor la infăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste mul-

lilaterul dezvoltate. Acum, esențial 
este să asigurăm buna funcționare 
a acestui cadru democratic, folosirea 
deplină a posibilităților pe care el le oferă". o
, Grandioasele obiective stabilite de 
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului — care marchează trecerea la 
realizarea celei de-a treia etape 
a Programului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism — impun, ca o necesitate 
obiectivă, dezvoltarea și perfecțio
narea, in continuare, a democrației 
muncitorești-revoluționare și, In 
strinsă corelație cu aceasta, creș
terea tot mai puternică a responsa
bilității membrilor societății noastre, 
afirmarea crescîndă a patriotismului 
socialist, a spiritului revoluționar, 
dezvoltarea conștiinței Înaintate, so
cialiste. Printre cele mai semnifica
tive moduri de manifestare a con
științei socialiste se înscrie partici
parea responsabilă a maselor largi 
la viața economică, socială și poli
tică, la conducerea întregii societăți.

Desigur, valoarea reală a democra
ției participative se măsoară, in ulti
ma instanță, prin atingerea randa
mentului social scontat, prin capaci
tatea sa de a fructifica dubla funcție 
a democrației noastre socialiste : 
dezbaterea largă a obiectivelor de

IN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de pro

duse zaharoase Feleacul, Cluj-Na
poca, cu 856,3 puncte.

Locul II : întreprinderea pentru 
Industrializarea sfeclei de zahăr 
Sascut, județul Bacău, cu 814,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de 
produse zaharoase „Kandia" Timi
șoara. cu 807.7 puncte.
ÎN AGRICULTURA DE STAT — 

UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL ' 
Locul I : întreprinderea avicolă 

de stat Constanta, cu 965,9 puncte.
Locul II : Întreprinderea avicolă 

de stat Bacău, cu 764.2 puncte.
Locul III : întreprinderea avicolă 

de stat Buftea, sectorul agricol 
Ilfov, cu 753,3 puncte.
IN DOMENIUL SILVICULTURII 

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Suceava, cu 458,8 puncte.

Locul II : Inspectoratul silvic 
județean Bacău, cu 393,8 puncte.

Locul II! : Inspectoratul silvic 
județean Timiș, cu 379,4 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — DEPOURI 
DE CALE FERATA 

Locul I : Depoul de cale ferată 
Timișoara, cu 288,2 puncte.

Locul II : Depoul de cale ferată 
Cluj, cu 272,7 puncte.

Locul III : Depou] de cale fe
rată Brașov, cu 234.3 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR 

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Botoșani, 
cu 274,5 puncte.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Olt. cu
273,5 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Brăila, cu 
254.1 puncte.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 
COMERCIALE CU RIDICATA 
Locui I i întreprinderea comer

cială cu ridicata metalo-chimlce 
Galați, cu 294,8 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru mărfuri 
alimentare Timișoara, cu 294,4 
puncte.

Locul III ; întreprinderea comer
cială cu ridicata pentru textile- 
lncălțăminte Tg. Mureș, cu 280,5 
puncte.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea balneo

climaterică Sovata, județul Mureș, 
cu 305,7 puncte.

Locul II : Centrul de turism 
O.N.T. „Litoral", județul Constan
ta. cu 303.8 puncte.

Locul III : Oficiul Național de 
Turism „Carpați" Brașov, cu 283,6 
puncte.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII 
ȘI VALORIFICĂRII 

MATERIALELOR REFOLOSIBILE 
Locul I i Întreprinderea Jude

țeană de recuperare și valorificară 
a materialelor refolosibile Galați, 
cu 869 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Vrancea, 
cu 475 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de recuperare și valorificare 
a materialelor refolosibile Tulcea, 
cu 463 puncte.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA 

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Vîl- 
cea, cu 1 004,9 puncte.

Locul II : Uniunea județeană ■ 
cooperativelor meșteșugărești Bis- 
trița-Năsăud, cu 866,2 puncte.

Locul III : Uniunea județeană 
a cooperativelor meșteșugărești 
Galați, cu 804,5 puncte.

(Agerpres)

Înfăptuit șl acțiunea colectivă, ne
mijlocită pentru traducerea lor în 
viață.

în sfera producției materiale s-au 
adoptat măsuri care, pe baza prin
cipiilor centralismului democratic 
și al autoconducerii muncitorești, au 
deschis noi posibilități de acțiune 
inițiativei maselor. Noul mecanism 
economico-financiar — ca instrument 
al conducerii democratice — are ca 
scop dezvoltarea proprietății socia
liste, încredințate spre gospodărire 
colectivelor de oameni ai muncii. în 
spiritul indicațiilor secretarului ge
neral al partidului la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 1—2 aprilie a.c., Ia re
centul Congres al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, noul 
mecanism economico-financiar va 
trebui aplicat cu fermitate și spirit 
de răspundere în industrie, in 
agricultură, în transporturi, in știin
ță, in invățămint : „Trebuie — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
să trecem ferm, in toate domeniile, 
la autoconducere, la autogestiune, să 
asigurăm realmente ca absolut toate 
sectoarele să funcționeze pe princi
piul bugetului de venituri și cheltu
ieli și să-și acopere intr-o măsură 
tot mai marc — și unde este posibil, 
in intregime — cheltuielile din veni
turi proprii, fără să se mai apeleze 
Ia credite".

O latură esențială a organizării și 
conducerii democratice a societății 
noastre este aceea a afirmării ro
lului partidului comunist drept cen
tru vital al societății. Conducerea 
de către partid. are o profundă legi
timitate istorică, probată de-a lungul 
celor 65 de ani ai existenței sale 
glorioase. In documentele Con
gresului al XIII-lea se subliniază 
necesitatea întăririi rolului organelor 
și organizațiilor de partid în condu
cerea și organizarea vieții econo
mico-sociale, in atragerea maselor 
largi populare la infăptuirea poli
ticii de edificare a noii orinduiri.

Valoarea acestei exigente funda
mentale, pusă de secretarul general 
al partidului tn fata tuturor comu
niștilor. practic a întregului popor, 
ne apare intr-o lumină deosebită in 
aceste zile aniversare. cind, strins 
uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, toți oamenii 
muncii din țara noastră iși .manifestă 
prin muncă entuziastă hotârirea de 
a traduce in viață mărețele obiective 
trasate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. Mai mult ca oricind condu
cerea societății de către popor, ca 
esență a democrației noastre socia
liste, reprezintă, astăzi, o condiție 
esențială a realizării acestor obiec
tive.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu.
Vă transmit dumneavoastră și Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român mulțumiri cordiale pentru felicitările transmise cu ocazia realegerii 
mele in funcția de secretar general al C.C. al P.S.U.G.

Sinț ferm convins că relațiile tovărășești dintre partidele și statele 
noastre se vor adinei și consolida in continuare, spre binele ambelor popoare, 
în interesul cauzei comune, ai socialismului și păcii.

Cu salutări comuniste,

ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist ynit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscâlescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
simbătă dimineața, pe Ahmet 
Kurtcebe Alptemocin, ministrul fi
nanțelor și vămilor din Republica 
Turcia, care a efectuat o vizită in 
țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
subliniate bunele raporturi de prie
tenie și colaborare existente între 
țările și popoarele noastre, care cu
nosc o continuă dezvoltare, în spiri
tul înțelegerilor stabilite cu prilejul 
dialogului la cel mai înalt nivel, de 
la București și Ankara.

Au fost examinate noi acțiuni me
nite să conducă în continuare la

Vizita oficială a primului ministru 
al Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka
Primul ministru al Republicii De

mocratice Socialiste Sri Lanka, 
Ranasinghe Premadasa, a depus, sim- 
bătă dimineața, o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

Au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Apărării Naționale, Con
siliului popular al municipiului 
București, generali $1 ofițeri. Au 
participat persoanele oficiale care-1 
însoțesc pe primul ministru srilan- 
kez.

După depunerea coroanei de flori 
«-a păstrat un moment de recule
gere.

La Încheierea solemnității s-a vi
zitat rotonda monumentului.

Sâmbătă dimineața, primul mi
nistru al Republicii Democratice So
cialiste Sri Lanka, Ranasinghe Pre
madasa, și persoanele oficiale care-1 
însoțesc aii vizitat Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România.

La sosire, oaspeții au fost salu

TINERETUL - 0 IMPORTANTĂ FORȚĂ IN LUPTĂ 
POPOARELOR PENTRU PACE, DEMOCRAȚIE, PROGRES 

Reuniunea lărgită a Comisiei Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat pentru Europa și America de Nord
Simbătă, participanții la Reuniu

nea lărgită a Comisiei Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat 
pentru EUropa și America de Nord, 
care are loc la București, au fost 
primiți de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist.

Participanții la întîlnire au dat o 
tnaltă apreciere activității desfășu
rate de poporul nostru, sub condu
cerea partidului, pentru construirea 
socialismului și comunismului, au 
salutat poziția constructivă a Româ
niei, acțiunile și inițiativele promo
vate de președintele ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru întărirea 
climatului de pace și securitate in 
Europa și în întreaga lume, expri- 
mind, totodată, întreaga lor gratitu
dine pentru condițiile asigurate des
fășurării reuniunii.

tn cadrul intîlnirif, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de lucru, 
caldă, prietenească, s-a făcut un 
larg schimb de opinii asupra proble
maticii înscrise pe ordinea de zi a 
reuniunii — organizată cu sprijinul 
C.C. al U.T.C. — exprimîndu-se 
convingerea că aceasta va marca o 
Importantă contribuție a mișcării de
mocratice șl progresiste de tineret 
din Europa și America de Nord, din 
întreaga lume. Ia intensificarea 
luptei popoarelor pentru pace, pen
tru oprirea cursei periculoase a înar
mărilor și trecerea imediată la 
dezarmare, și in primul rind Ia 
dezarmare nucleară. S-a subliniat 
necesitatea întăririi unității de ac

Conferința de presă a delegației parlamentare libaneze
Membrii delegației parlamentare 

libaneze, condusă de Hussein El 
Husseini, președintele Adunării Na
ționale a Republicii Libaneze, care, 
la invitația Marii Adunări Națio
nale, face o vizită In țara noastră, 
s-au intilnit, simbătă, cu reprezen
tanți ai ziarelor centrale. Agenției 
române de presă — Agerpres și Ra- 
dioteleviziunii.

Președintele parlamentului libanez 
și-a exprimat deplina satisfacție 
pentru vizita tntreprinsâ In Româ
nia. pentru posibilitatea ce i s-a o- 
ferit de a se intîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Oaspetele a ex
primat gratitudinea pentru sprijinul 
acordat țării sale de România în so
luționarea problemelor cu care este 
confruntat poporul libanez. în acest
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Tradiție șl răspundere comu
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19,00 Telejurnal. • tn tnttmplnarea 
gloriosului jubileu al partidului 
și a zilei de 1 Mai.

INFORMAȚII
• Cursa feminină de maraton de 

la Phenian a fost dominată de spor
tivele românce, atletele noastre 
avind o comportare remarcabilă, in 
compania unor valoroase participan
te din U.R.S.S., Bulgaria. Ungaria, 
R.P. Chineză, Cehoslovacia și R.P.D. 
Coreeană. Astfel, primul loc a fost 
ocupat de Elena Murgoci (România), 
urmată de Tatiana Lunegova 
(U.R.S.S.), Adriana Andreescu 
(România). Proba masculină s-a în
cheiat cu victoria sovieticului Ser- 
ghei Krestianinov. Atletul român 
Alexandru Chiran s-a clasat pe 
locul 6.

adincirea și diversificarea colaborării 
economice și tehnico-științifice ro- 
mâno-turce, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei securității și păcii 
in Balcani, in Europa și in întreaga 
lume.

La primire a luat parte Petre Gi
gea. ministrul finanțelor.

A fost de față ambasadorul Re
publicii Turcia la București, Su- 
iireyya Yiiksel.

★
în timpul vizitei in România, mi

nistrul turc a avut convorbiri cu 
ministrul finanțelor, Petre Gigea, 
privind- colaborarea dintre cele două 
țări In domeniul financiar-bancar.

tați de Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

în expoziția „Dovezi ale dragos
tei, înaltei stime și profundei pre
țuiri de care se bucură președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ale amplelor relații de 
prietenie și colaborare dintre po
porul roman și popoarele altor țâri", 
premierul srilankez a luat cunoștin
ță cu interes de activitatea neobosi
tă pe care o desfășoară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului-și statului nostru, pentru în
florirea multilaterală a patriei, pen
tru întărirea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
popoare, pentru instaurarea unui 
climat de securitate și pace în lume.

Au fost vizitate, de asemenea, să
lile unde se păstrează mărturii do
cumentare privind trecutul po
porului nostru, copia Columnei lui 
Traian, piesă de mare valoare ar
tistică și istorică ce evocă originea 
poporului român, precum și sala te
zaurului. (Agerpres) 

țiune a tineretului de pretutindeni 
pentțu apărarea dreptului suprem al 
popoarelor la viată, la libertate, 
pentru Înlăturarea oricăror forme 
de discriminare și asuprire socială 
și națională, pentru asigurarea drep
turilor fundamentale ale oamenilor 
la muncă, la viață, la un viitor paș
nic. în context, s-a exprimat dorința 
comună de a se acționa, împreună 
cu toate forțele iubitoare de pace, 
cu popoarele, pentru eliminarea fo
carelor de tensiune din unele zone 
ale lumii, a conflictelor armate și 
trecerea la soluționarea lor neintîr- 
ziată prin negocieri, pe cale pașnică.

Au fost evocate cu satisfacție re
zultatele și experiența dobîndite de 
tinăra generație în organizarea ac
țiunilor înscrise sub genericul Anu
lui Internațional al Tineretului — 
„Participare—Dezvoltare—Pace" — 
care au fost de natură să stimuleze 
interesul guvernelor, al forumurilor 
internaționale pentru soluționarea 
problemelor cu care se confruntă 
tineretul, pentru satisfacerea drep
turilor sale specifice. S-a arătat că 
ansamblul acțiunilor Anului Inter
național al Păcii oferă cadrul pro
pice continuării cursului început în 
mișcarea internațională de tineret 
și studenți, creșterii contribuției ti
neretului la soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane, 
ale păcii și progresului general.

S-au abordat unele probleme spe
cifice ale mișcării de tineret din 
Europa, ale sporirii participării sale 
Ia infăptuirea obiectivelor Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare de la Helsinki.

sens, el a evocat numeroase 
inițiative și demersuri ale pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind soluțio
narea problemelor Orientului Mij
lociu, In general, și a crizei liba
neze, în special. Totodată, președin
tele parlamentului libanez și-a ex
primat admirația față de politica 
promovată de șeful statului român, 
politică ale cărei trăsături definito
rii se caracterizează prin fermitate 
și angajament față de cauza păcii, a 
înfăptuirii dezarmării, și in priihul 
rind a celei nucleare. Oaspetele a 
dat o înaltă apreciere dialogului Ia 
nivel înalt în promovarea pe diverse 
planuri a relațiilor dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

19.13 Țara mea azi (color). Epoca
Ceaușescu. Județul Vîlcea în 
anul 65 al partidului.

19.35 Cintarea României (color).
20.13 Film artistic (coior). „Revanșa".
31.30 Telejurnal.

LUNI, 28 .APRILIE 1988
20,00 Telejurnal • tn tntîmpinarea 

gloriosului jubileu al partidului 
șl a zilei de 1 Mai.

20,25 Partidul — inspirator și făuritor 
al civilizației socialiste românești.

20,45 Tezaur folcloric (color). Cinteo 
nou in grai străbun.

21,05 Film serial (cotor). Wilhelm 
cuceritorul.

21.50 Telejurnal.

SPORTIVE
• Confursul feminin individual 

compus din cadrul Campionatelor 
internaționale de gimnastică ale 
României, ce se desfășoară in Sala 
„Victoria" din Ploiești, a fost ciștl- 
gat de Danieia Silivaș (România) — 
39.350 puncte (nota 10,00 la sol), 
urmată de Eugenia Golea (România) 
— 38,750 puncte (de asemenea, no
tată cu 10,00 la sol). Celestina Popa 
(România) — 38.700, Choi Gyong Hui 
(R.P.D. Coreeană) — 37,575 puncte, 
Laura Rodriguez (Cuba) și Kratcia- 
tova (U.R.S.S.) — 37,525 fiecare, 
Anja Humich (R. D. Germană) — 
37,225 puncte. Agnes Chinora (Un
garia) — 37,725 puncte.
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rile mari și mici, pentru a păstra 
cointeresarea materială, dar in mod 
rațional, și pentru a nu admite ca 
unii să se imbogățească prea mult, 
fără muncă, iar alții să sărăcească. 
Asigurăm o ridicare treptată a ni
velului de trai al tuturor, păstrind 
un echilibru, ținind seama de făptui 
că insăși natura, cind a creat omul, 
a avut in vedere că necesitățile fi
ziologice sint relativ egale. Desigur, 
nu există, din acest punct de vede
re, o egalitate absolută, dar diferen
țierile nu sint de așa natură incit 
unii să trăiască in luX, iar alții in 
sărăcie. Cred că, din punct de ve
dere social,, aceasta este poate una 
din cele mai mari realizări ale 
noastre. Și sintem mindri de ceea 
ce am realizat in acest domeniu. 
Știm că mai avem multe de făcut și 
acționăm in direcția aceasta ; dar 
doresc să subliniez că ceea ce am 
realizat demonstrează că mergem pe 
un drum bun, care corespunde inte
reselor poporului. Tocmai de aceea 
partidul nostru se bucură de încre
derea și sprijinul larg al întregului 
popor.

ÎNTREBARE : Ca majoritatea 
țărilor lumii, și România a fost, 
desigur, afectată de criza eco
nomică internațională. Vă ru
găm să ne vorbiți despre efec
tele crizei asupra economiei ro
mânești și soluțiile preconizate 
pentru depășirea dificultăților. 
In ce măsura a fost redusă da
toria externă și cum considerați 
că va putea fi ea lichidată ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, criza eco
nomică mondială a afectat intr-o 
anumită măsură și România, ca de 
altfel toate statele lumii. Cauzele 
crizei sint multiple, dar, in primul 
rind, noi considerăm că ele se da- 
toresc inegalităților din relațiile 
internaționale, precum și unor ine
galități sociale, dar, mai cu seamă,, 
politicii economice a marilor puteri, 
a țârilor capitaliste dezvoltate, față 
de țările in curs de dezvoltare. A- 
ceasta a făcut ca. pe plan mondial, 
criza economică să se prelungească 
și să ducă ta o înrăutățire conside
rabilă a situației țărilor mici și mij
locii. O a doua cauză este aceea a 
uriașelor cheltuieli militare, care, a- 
nul acesta, se apreciază la circa 1 tri
lion de dolari. Este evident că toa
te aceste cheltuieli neproductive — 
atît materiale, cit și de forțe umane, 
științifice — nu puteau și nu pot să 
nu afecteze grav dezvoltarea econo- 
mico-socială și stabilitatea generală 
a societății. Mai sint și alte cauze, 
cum ar fi politica financiară, dobin- 
zile excesiv de mari practicate de ță
rile capitaliste dezvoltate, de siste
mul financiar-bancar, îndeosebi de 
Statele Unite ale Americii.

Am considerat că trebuie să luăm 
măsuri pentru a diminua influentele 
crizei și a asigura dezvoltarea țării, 
continuind politica de a aloca in 
continuare circa o treime din veni
tul național în scopul dezvoltării 
societății. In acest sens am realizat 
și în perioada 1981—1985 un volum 
important de investiții, am continuat 
construcțiile de locuințe, realizarea 
de noi obiective industrial-agrare. 
Printre altele, tocmai in acești ani 
am dat in funcțiune și Canalul Du- 
năre-Marea Neagră.

In al doilea rînd, am luat o serie 
de măsuri de reducere a importu
rilor și de folosire in mai mare mă
sură a resurselor interne.

Pe ansamblu, in acești ani, indus
tria românească s-a dezvoltat in
tr-un ritm de aproape 4 la sută, iar 
venitul național a crescut cu 24 la 
sută. In același timp, am avut în ve
dere să nu afectăm nivelul de trai 
al poporului ; mai mult chiar, am 
reușit să realizăm o creștere a veni
turilor reale ale oamenilor muncii 
din industrie cu 8 la sută, iar ale ță
rănimii cooperatiste cu 12 la sută.

Toate acestea ne-au dat posibili
tatea să diminuăm mult influențele 
crizei economice, să asigurăm o ba
lanță comercială activă și să putem 
restitui aproape 50 la sută din dato
ria externă pe care o aveam in 1989. 
Ne-am .propus ca, în următorii cițiva 
ani — in orice caz, în acest cincinal
— să lichidăm complet datoria ex
ternă. Sîntem hotăriți să nu mai ape
lăm in nici un fel la credite externe
— in afară de cele pentru activitatea 
obișnuită, comercială — pentru că 
am ajuns la concluzia că actualul 
sistem financiar, manevrat de țările 
capitaliste dezvoltate, este inechitabil 
și s-a transformat intr-un mijloc de 
asuprire — ca să nu spun mai mult
— a țărilor mai slabe din punct de 
vedere economic. Desigur, nu ne 
mulțumim numai cu această consta
tare și ne pronunțăm ferm și acțio
năm pentru transformarea actualului 
sistem financiar-bancar intr-un sis
tem rațional, care să contribuie, • de 
fapt, la dezvoltarea relațiilor econo
mice mondiale și la progresul țări
lor, să nu mai devină o frină în dez
voltarea acestora, cum este în mo
mentul de față.

ÎNTREBARE : Dumneavoastră, 
domnule președinte, ati criticat 
di1 mai multe ori frânele biro
cratice din aparatul de stat al 
României. Cum vedeți dumnea
voastră combaterea acestui fe
nomen ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, am criti
cat — și incă mai critic — frînele 
birocratice, care se manifestă, din 
păcate, și la noi, dar se manifestă 
în toate statele, inclusiv in țările 
capitaliste dezvoltate — și poate 
chiar mai mult in unele din acestea. 
Este o problemă grea. Calea cea mai 
sigură este aceea a democratizării 
aparatului de stat, a creării unor or
gane democratice de conducere. Dar 
chiar și in aceste condiții, un anumit 
aparat tot rămine și rămin și frî
nele birocratice, cape, intr-o formă 
sau alta, se mai manifestă. Am re
dus insă mult aparatul de stat. Am 
încercat și încercăm să simplificăm 
întregul sistem de conducere, de 
planificare, de evidență, care să 
permită o mai largă inițiativă, dar 
și întărirea răspunderii pentru felul 
cum sint folosite mijloacele econo- 
mico-financiare.

Cred că, pe măsură ce vom per
fecționa sistemul nostru de condu
cere,. noul mecanism economic, pe 
măsura creșterii conștiinței generale 
și a nivelului de cultură, dar și a 
trecerii unor atribuții spre organis
mele democratice, a asigurării ca o 
parte însemnată din problemele pe 
care le rezolvă astăzi un aparat per
manent să fie soluționate de organe 
democratice alese — se va diminua 
și va rămine în limite acceptabile 
acest birocratism.

ÎNTREBARE : Țara dumnea
voastră, care are un sistem so
cialist, este și ea afectată, ca Și 
statele occidentale, de fenome
nul inflației ? Dacă da, care este 
rata acesteia ?

RĂSPUNS : Am vorbit deja de 
măsurile privind diminuarea influ
ențelor crizei economice și asigura
rea progresului economico-social al 
țării. Intre acestea sint și măsurile 
privind un control foarte strict al 
prețurilor. Pornind de la reducerea 
cheltuielilor de producție și a con
sumurilor materiale, de la creșterea 
productivității muncii, am reușit, pe 
această bază, să menținem prețurile 
intr-un cadru cit mai stabil.

In primii ani, 1981—1982, am luat 
uneie măsuri de a aduce in concor
danță — ca să spun așa — prețurile 
din diferite ramuri și sectoare cu 
preturile, atît din țară, cit și de pe 
plan mondial. De 3 ani nu au mai 
avut loc creșteri de prețuri. în 1985, 
indicele general al prețurilor a fost 
cu ceva sub indicele din 1984. Aș 
mai menționa faptul că, in 1985, 
și deja și în primele luni din 
acest an, indicele ,de prețuri la 
produsele desfăcute de produ
cătorii. particulari sînt mai mici 
decit în anii precedenți, ceea 
ce a permis să menținem un 
sistem stabil de prețuri. Ne-am 
propus ca și în perioada următoare 
să nu acceptăm nici un fel de creș
teri ale prețurilor, decit în limita 
strictă — de 0,5-1 la sută — in 
raport cu fluctuațiile care au loc pe 
piața mondială. La bunuri de con
sum insă vrem să menținem o sta
bilitate completă a prețurilor.

Nu consider că inflația — crește
rea prețurilor șf întregul lanț de 
consecințe, care decurge din aceasta 
— este necesară ; dimpotrivă, aceas
ta provoacă noi dereglări în funcțio
narea normală a economiei fiecărei 
țări.

ÎNTREBARE : Unul din ma
rile obiective ale planului cin
cinal roman, 1986—1990, constă 
in asigurarea independentei e- 
nergetice a țării. Care sint in 
prezent șansele de realizare a 
acestui obiectiv ?

RĂSPUNS : In actualul cincinal 
ne-am propus să continuăm dezvol
tarea țării intr-un ritm' anual de 
circa 6—7 la sută. Avem in vedere 
trecerea la dezvoltarea intensivă a 
industriei, agriculturii și a celorlalte 
ramuri de activitate, punind un ac
cent deosebit pe noua revoluție teh- 
nico-științifică, pe realizarea unei 
noi calități a muncii și- a vieții in 
toate sectoarele. Vrem să obținem 
trecerea României de la stadiul de 
țară în curs de dezvoltare la sta
diul de țară socialistă mediu dezvol
tată.

In acest cadru, un rol important 
îl are dezvoltarea mai puternică a 
surselor proprii de energie și ma
terii prime. Avem condiții — con
form programelor și măsurilor pe 
care le-am adoptat — ca pină in 
1990 să rezolvăm in linii generale 
problemele energetice.

Continuăm să dezvoltăm noi cen
trale pe cărbune, deși posibilitățile 
sint limitate in acest sens. Mai avem 
de realizat hidrocentrale, pe uneln 
riuri interioare, pentru a pune in 
valoare toate resursele hidroenerge
tice. și incă trei centrale ce urmează 
să le construim pe Dunăre — care 
însă vor începe in această perioadă, 
urmînd să fie terminate în perioada 
următoare. Vor intra în producție 
primele centrale nucleare, care ur
mează să ne asigure. în următorii 8 
ani, circa 12 mii MW putere in
stalată. Pe această bază vom putea 
să rezolvăm îh mod corespunzător 
problemele energetice.

Desigur, dezvoltăm producția de 
cărbune. Facem eforturi pentru a 
crește producția de petrol, dar nu 
am reușit, totuși, să găsim rezerve 
prea mari ; continuăm să acționăm 
în această direcție. De asemenea, 
acționăm pentru punerea în valoare 
a unor minereuri, chiar cu un con
ținut util mai scăzut, pentru a ne 
satisface necesarul propriu într-o 
măsură mai mare din producția in- 
temă. Paralel cu toate acestea, ac
ționăm pentru reducerea consumuri
lor energetice, pentru refolosirea re
surselor de energie, de materiale. 
Ne orientăm, de asemenea, spre fo
losirea energiei obținute din bioma- 
să. a energiei solare, a altor surse 
neconvenționale de energie.

ÎNTREBARE: în luna aceas
ta are loc, la Berna, o reuniu
ne in cadrul procesului C.S.C.E, 
Am fi bucuroși să cunoaștem, 
direct de la dumneavoastră, po
ziția României cu privire la 
problemele securității și coope
rării in Europa.

RĂSPUNS : România a participat 
activ la organizarea Conferinței de 
la Helsinki, care a elaborat docu
mentele ' privind securitatea și coo
perarea in Europa. Considerăm că 
însăși această reuniune a avut o 
mare însemnătate pentru depășirea 
unor stări de lucruri anacronice din 
Europa și a găsi calea pentru o 
abordare nouă a problemelor de re
lații între țările europene. Avem în 
vedere faptul că, pe continentul 
nostru, se găsesc cele mai multe țări 
cu sisteme sociale diferite și că aici 
trebuie să găsim și calea pentru a 
realiza in viață relații noi — bazate 
pe deplină egalitate, pe neamestec 
in treburile interne, pe respect reci
proc — intre țările cu orinduiri so
ciale diferite.

Noi ne pronunțăm ferm pentru o 
dezvoltare largă a relațiilor dintre 
țările europene, pornind de la men
ținerea actualelor granițe și de la 
necesitatea renunțării cu desăvirșire 
la orice acțiuni de forță sau de 
amenințare cu forța în raporturile 
dintre state. Milităm pentru a se 
ajunge la lichidarea împărțirii Eu
ropei in blocuri militare, precum și 
în blocuri economice. Desigur, noi 
ne pronunțăm pentru o unitate a 
Europei, bazată pe diversitatea orîn- 
duirilor sociale, dar o unitate care 
să dea sentimentul că Europa poate 
să aibă un rol mai important in 
viața internațională. împărțită in 
blocuri, Europa nu va putea să aibă 
acest rol. Acționind unită, păstrind 
și respectînd orinduirea socială a 
fiecăruia, Europa poate — și tre
buie — să aibă un rol mai impor
tant pe plan mondial, în primul rînd 
în lupta pentru dezarmare, pentru 
pace, pentru soluționarea probleme
lor subdezvoltării, pentru noua ordi
ne economică internațională, pentru 
o lume a păcii, a egalității intre 
toate națiunile europene și ale lumii. 

Întrebare : în această 
perspectivă, care este concepția 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, cu privire la drepturile 
omului ? Cum se prezintă situa
ția in România ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, despre 
problemele drepturilor omului se 
discută mult. Există, după cum este 
bine cunoscut, concepții diferite cu 
privire la aceste drepturi.

In primul rind, noi considerăm că 
ar trebui să pornim de la faptul 'că 
trebuie să se respecte pe deplin 

drepturile omului la muncă, la în
vățătură, la afirmarea forței sale 
creatoare fără nici un fel de discri
minare. Considerăm că aceasta este 
problema fundamentală de la care 
trebuie să pornim in ce privește 
drepturile omului. Aceasta presupu
ne insă înlăturarea unor obstacole 
în ce privește accesul la muncă, in 
a asigura nu numai dreptul dar și 
condițiile ca omul să poată -munci. 
Este greu să vorbești de drepturi 
cind oamenii hu pot să-și ciștige — 
cum se spune — piinea zilnică. Este 
greu să vorbești de drepturi cind, 
datorită diferitelor cauze de ordin 
material și economico-financiar, ti
neretul nu poate învăța. Or. unul 
din drepturile fundamentale ale ti
neretului este acela de a putea în
văța in raport cu capacitatea și cu 
dorința sa. Ce se poate spune des
pre drepturile omului cind, în multe 
țări, jumătate din tinerii • care 
termină diferite școli nu au de 
lucru ? Aceasta este, de altfel, și 
una din sursele foarte puternice ale 
creșterii consumului de droguri, ale 
delincventei și — de ce să nu o spu
nem ? — intr-o măsură, și a teroris
mului.

In altă ordine de idei, cind vor
bim de drepturile omului, noi pornim 
de la necesitatea asigurării păcii, 
pentru că unul din drepturile esen
țiale ale omului este ca el să aibă 
dreptul la existență, la.viață, să 
trăiască in pace și libertate.

în multe țări se iau doar anumite 
laturi ale drepturilor omului. De ce 
să nu spunem că, în unele țări, se 
consideră că dacă se rezolvă latura
— ca să spunem așa — a emigrației, 
pentru a permite racolarea cadrelor, 
aceasta ar fi un drept al omului. 
De fapt, sub aceasta se ascunde ve
chea politică de racolare a cadrelor, 
a specialiștilor ; este o formă nouă 
de exploatare a popoarelor. Dacă 
pornim de la drepturile omului, nor
mal ar fi să se acționeze ca fiecare 
să răminâ in țara lui. să contribuie 
la dezvoltarea economico-socială a 
țării respective. Dacă țările capita
liste dezvoltate .sint atît de grijulii 
față de drepturile omului, ele ar 
trebui să trimită inapoi specialiștii 
pe care i-au luat din țările în curs 
de dezvoltare și să-i pună să lucre
ze pentru progresul țărilor respecti
ve, nu să-i ademenească pe diferi
te căi, cu anumite avantaje materia
le, cit timp au nevoie de ei, pentru 
ca, după aceea — așa cum se in- 
timplă acum — să-i considere inde
zirabili.

Vedeți, m-am referit la unele as
pecte pentru că problemele dreptu
rilor omului se judecă artificial și, 
din păcate, unele state au creat o 
anumită propagandă de dezinforma
re și de prezentare nerealistă a 
realităților din diferite țări.

Eu cred că în România nu există 
o problemă a drepturilor omului. 
Noi am rezolvat' in esență această 
problemă, inclusiv problemele uma
nitare. Dăși personal sint împotriva 
erhigrației, am rezolvat favorabil o 
serie de probleme legate de reuni
rea familiilor, ca să nu mă mai refer 
la problema căsătoriilor și altele — 
însă nu aceasta este problema esen
țială a drepturilor omului I

Cred că presa, oamenii de știință, 
de cultură — așa cum au, făcut in 
multe împrejurări și in trecut — ar 
trebui să fie printre cei care să aju
te de a se da o interpretare reală, 
justă acestei probleme a drepturilor 
omului și nu de a o transforma in
tr-un mijloc de propagandă antico
munistă. așa cum se intimplă în 
unele țări, ci de a merge spre o so
luționare a problemelor de fond, 
pentru că nimeni in lume nu va pu
tea opri transformarea societății 
omenești. In evoluția sa, societatea 
a parcurs multe etape ; capitalismul 
nu a fost și nu va fi veșnic, așa cum 
nu au fost nici sclavagismul și nici 
feudalismul. Drumul spre socialism 
este inevitabil. în ce forme se va 
realiza ? Acestea vor fi foarte di
verse, nu există un model. Intr-un 
fel s-a rezolvat în Uniunea Sovieti
că. în alt fel se rezolvă în China ; 
într-un fel s-a rezolvat în România, 
in alt fel se rezolvă in alte țări. 
Intr-o formă sau alta, oamenii vor 
o societate mai bună, a egalității, 
vor să dispară inegalitățile economi
ce și sociale, iă se realizeze o lume 
în care să fie cu adevărat liberi și 
stăpini pe destinele lor.

Din acest punct de vedere, noi 
considerăm că, actualmente, proble
mele drepturilor omului nu sint puse 
în mod corespunzător, că se în
cearcă, de fapt, o deformare a rea
lităților și o manevrare a acestor 
probleme in anumite scopuri poli
tice, de dominație, pină la urmă. De 
aceea, considerăm că trebuie să adu
cem mai multă claritate în înțelege
rea acestor probleme. Eu cred că 
tocmai țările europene trebuie să 
facă acest lucru, pentru că au și ex
periență și — de ce să nu spunem ?
— au încă o civilizație mai bună. 
Noi am dori să o dezvolte și să con
tinue să ocupe un loc de frunte ; 
dar pentru aceasta trebuie să ducă 
o politică proprie, independentă, 
care" nu presupune izolarea, ci con
lucrarea cu alte state, insă in spirit 
de egalitate.

ÎNTREBARE : Cum apreciat!, 
domnule președinte, evoluția 
relațiilor romăno-elvețiene ? în
trevedeți o intensificare a 
schimburilor intre cele două 
țări ? in ce domenii ?

RĂSPUNS: In general, relațiile 
dintre România și Elveția eu le con
sider bune, aș putea spune chiar 
foarte bune. Din punct de vedere 
economic, intr-un anumit sens, criza 
economica a influențat negativ rela
țiile economice dintre țările noastre. 
Față de 1980, aceste relații s-au re
dus intr-o anumită măsură. Dar, ți- 
nînd seama de dezvoltarea Elveției, 
precum și de programul de dezvol
tare al României, consider că avem 
toate condițiile să intensificăm 
schimburile , economice, cooperarea 
în producție, astfel incit ele să re
vină și chiar să depășească nivelul 
anilor anteriori. In ce ne privește, 
vom acționa în acest scop — și pot 
să spun că și autoritățile și firmele 
elvețiene manifestă interes și preo
cupare în această direcție.

Pe această bază cred că putem să 
privim cu optimism viitorul acestor 
relații, să obținem o îmbunătățire 
a lor.

Desigur, aș mai mențiena și fap
tul că țările noastre colaborează 
bine în multe probleme internațio
nale — și dorim să intensificăm 
această colaborare, mai cu seamă in 
problemele dezarmării, ale păcii, ale 
noii ordini economice internaționale.

In încheiere, aș dori să adresez 
cititorilor ziarului dumneavoastră, 
poporului elvețian cele mai bune 
urări de prosperitate și bunăstare, 
dar și urări de pace și o bună co
laborare între țările și popoarele 
noastre.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urinare din pag. I)
unirea eforturilor oamenilor muncii de înfăp
tuire neabătută a planului și programelor de 
dezvoltare economico-socială a țării, pentru 
asigurarea participării organizate a acestora la 
conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a 
întregii societăți. Sintem pe deplin conștienți, 
mult stimate și iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că realizarea obiectivului 
strategic stabilit de Congresul al Xlll-lea al 
partidului, de trecere a României de la stadiul 
de țară în curs de dezvoltare la cel de țară 
socialistă mediu dezvoltată, impune din partea 
sindicatelor imprimarea unui spirit revoluționar 
de muncă și luptă in întreaga activitate, creș
terea forței lor de unire și mobilizare a oame
nilor muncii, a inițiativei și răspunderii pentru 
întărirea continuă a forței materiale și spirituale 
a României, în vederea ridicării bunăstării 
generale a poporului, întăririi independenței și 
suveranității patriei noastre socialiste.

Sindicatele se angajează în mod solemn în 
fața dumneavoastră, marele și strălucitul condu
cător al partidului și statului nostru, să acțio
neze neabătut, sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, pentru unirea efortu
rilor tuturor oamenilor muncii în înfăptuirea 
exemplară a planului și programului suplimen
tar pe 1986, a mărețelor și insuflețitoarelor 
obiective ale cincinalului 1986—1990 și in 
perspectivă pină în anul 2000.

Militînd cu toată răspunderea pentru afir
marea puternică a autoconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești, pentru aplicarea fermă a 
principiilor noului mecanism economico-finan
ciar, a legii privind retribuirea în acord global 
și in acord direct a personalului muncitor, 
per.tru dezvoltarea intensivă a economiei na
ționale și creșterea eficienței economice in 
toate domeniile de activitate, sindicatele vor 
desfășura largi și susținute acțiuni organiza
torice și politico-educative pentru obținerea 
unor rezultate maxime în realizarea producției 
fizice și cu deosebire a celei destinate expor
tului. Pornind de la necesitățile economiei 
naționale, un accent deosebit vom pune pe 
realizarea' exemplară a programelor prioritare, 
elaborate din inițiativa și cu contribuția dum
neavoastră hotărîtoare, privind dezvoltarea 
bazei energetice și de materii prime, pentru 
creșterea producției de cărbune, petrol și mi
nereuri utile, funcționarea la întreaga capaci
tate a centralelor electrice, punerea în valoare 
a unor noi surse de energie.

In strinsă legătură cu cerințele accentuării 
laturilor calitative, de eficiență ale activității 
economice, sindicatele vor acționa cu toată fer

mitatea pentru înfăptuirea programelor de 
organizare științifică a producției și a muncii, 
de creștere mai puternică a productivității 
muncii, pe baza mecanizării, automatizării și 
robotizării proceselor de producție, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei, a răspunderii în 
muncă, pentru folosirea integrală, eficientă a 
capacităților de producție și a timpului de 
lucru.

Urmînd indicațiile dumneavoastră, sindicatele 
vor pune în centrul activității lor îmbunătățirea 
continuă a calității și ridicarea nivelului tehnic 
a! produselor, care să poată fi competitive cu 
produsele similare realizate pe plan mondial. 
Vom situa la loc de frunte activitatea pentru 
reducerea substanțială a consumurilor mate
riale și energetice, pentru refolosirea resurselor 
de energie și materiale, pentru buna gospodă
rire de către toate colectivele de muncă a 
mijloacelor financiare și materiale încredințate 
de societate spre administrare, pentru sporirea 
avuției naționale, apărarea și dezvoltarea pro
prietății socialiste a întregului popor, baza 
întăririi patriei, a ridicării bunăstării generale 
a națiunii.

In vederea înfăpturii obiectivelor noii revo
luții tehnico-științifice, o atenție deosebită vom 
acorda, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, 
ridicării continue a nivelului de pregătire pro
fesională și tehnică a oamenilor muncii, însu
șirii.celor mai noi cunoștințe tehnico-profesio- 
pale.

Folosind mai bine puternica bază materială 
pe care societatea noastră socialistă ne-a pus-o 
la dispoziție, conlucrind mai strîns cu uniunile 
de creație, cu presa și radioteleviziunea, cu 
toate organismele care au menirea de a asigura 
ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, sindicatele îșî vor intensifica și diver
sifica activitatea politico-educativă de formare 
a omului nou, cu o înaltă conștiință patriotică, 
revoluționară, cu un larg orizont cultural, parti
cipant conștient și devotat la înfăptuirea măre
țelor obiective ale construcției socialiste și 
comuniste în România.

Sindicatele vor acționa ferm, perseverent, prin 
toate mijloacele de care dispun, pentru 
cunoașterea temeinică și înfăptuirea neabătută 
de către oamenii muncii a hotărîrilor de partid, 
a legilor țării, care fundamentează cerințele 
majore ale dezvoltării economico-sociale, a 
obligațiilor și răspunderilor stabilite prin con- 
troctele-angajament, a principiilor eticii și echi
tății noastre socialiste.

Sindicatele vor milita cu răspundere și fer
mitate sporite pentru înfăptuirea politicii so
ciale, înalt umaniste a partidului și statului 
nostru, politică al cărei țel suprem este creș
terea continuă» a calității muncii și vieții 
poporului, bunăstarea și fericirea lui, înflorirea 
multilaterală a personalității umane.

Dind o înaltă apreciere politicii externe a 
partidului și statului nostru, ale cărei idei-forță 
și acțiuni constructive sînt conturate cu nea
semuită clarviziune de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
congresul nostru a exprimat profunda recu
noștință, mindria patriotică și adeziunea totală 
a tuturor oamenilor muncii pentru inițiativele și 
demersurile dumneavoastră dedicate încetării 
cursei înarmărilor, înfăptuirii dezarmării gene
rale, și în primul rînd a celei nucleare, preintimpi- 
nării unui război atomic distrugător, lichidării 
focarelor de tensiune și conflict, a acțiunilor 
agresive împotriva altor state, asigurării păcii, 
securității și colaborării internaționale, pentru 
realizarea unei noi ordini economice mondiale. 
Congresul nostru - care și-a desfășurat lucră
rile in 1986, declarat de Organizația Națiunilor 
Unite, în unanimitate, co An Internațional al 
Păcii, și-a manifestat hotărîrea fermă ca, urmind 
neabătut îndemnurile dumneavoastră, sindica
tele din România să-și intensifice contactele și 
solidaritatea cu sindicatele și oamenii muncii 
de pretutindeni, să militeze cu și mai multă 
energie pentru întărirea unității clasei munci
toare din lumea întreagă, factor hotărîtor în 
lupta pentru progres economic și social, pen
tru o lume a păcii, a independenței, o lume 
fără arme și fără războaie.

Avînd ca far călăuzitor strălucitul șl lumi
nosul dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, vă încredințăm în mod solemn, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că, sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, sindicatele vor face totul pentru a-și 
aduce o contribuție mereu sporită la realizarea 
planurilor și programelor de dezvoltare eco
nomico-socială a țării, că vor acționa cu toată 
energia și răspunderea pentru înfăptuirea ori
entărilor și indicațiilor cuprinse în magistrala 
dumneavoastră cuvrntare la congresul nostru, 
a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xlll-lea 
ol Partidului Comunist Român, pentru a adăuga 
noi și strălucite izbînzi în cronica eroicei epopei 
a construcției socialiste și comuniste, pentru a 
asigura ridicarea necontenită a patriei noastre 
pe culmi de progres și civilizație.

Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România

APELadresat oamenilor muncii, organizațiilor și centralelor sindicale din țările europene, S.U.A. și Canada, de pe alte continente, în vederea intensificării luptei pentru dezarmare, colaborare și pace
Congresul Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România, dind glas 
voinței unanime a milioanelor de 
oameni ai muncii din țara noastră, 
organizați în sindicate, își exprimă 
deplina adeziune față de politica 
externă de pace și colaborare in
ternațională a României socialiste, 
la elaborarea și promovarea căreia 
un rol hotăritor 11 are tovarășul 
Nicolaă Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
Româniți. Cu sentimente de profun
dă mîndrie patriotică, congresul 
dă o înaltă apreciere contribuției 
remarcabile și inițiativelor con
structive. de largă recunoaștere in
ternațională, pătrunse de un inalt 
spirit de responsabilitate față de 
viitorul omenirii, ale conducătoru
lui partidului și statului nostru, 
activității sale strălucite pentru re
luarea politicii de destindere, pace 
și colaborare internațională, pentru 
eliminarea pericolului unei catas
trofe nucleare, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte.

în condițiile actuale, cind situa
ția internațională este deosebit de 
gravă, ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, îndeosebi a ce
lor nucleare, devine mai necesară 
ca oricînd unirea eforturilor tutu
ror forțelor progresiste, democra
tice și realiste — în rîndul cărora 
un loc important îl ocupă mișca
rea sindicală — ale tuturor po
poarelor pentru schimbarea cursu
lui periculos al evenimentelor in
ternaționale. pentru a determina o 
cotitură spre reluarea politicii de 
destindere, dezarmare și înțele
gere.

în lume continuă să se manifes
te politica imperialistă de forță și 
de amenințare cu forța, de consoli
dare și reîmpărțire a sferelor de 
influență, de amestec în treburile 
altor state. Criza economică mon
dială a accentuat instabilitatea pe 
plan mondial, a dus la înrăutățirea 
fără precedent a situației econo
mice a țărilor în curs de dezvol
tare. S-au intensificat contradic
țiile dintre diferite state și grupări 
de state, s-au menținut vechile 
conflicte militare și au apărut al
tele noi.

Se poate spune că, niciodată de 
la îWcheierea celui de-al doilea 
război mondial, omenirea nu s-a 
găsit in fața unor asemenea pri
mejdii care pot duce la o catas
trofă nucleară, la dispariția cuceri
rilor civilizației, a înseși condiți
ilor existenței vieții pe planeta 
noastră. Iată de ce președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat în repetate rînduri că pro
blema fundamentală a epocii noas
tre o constituie oprirea cursei 
înarmărilor, și în primul rînd a 
celor nucleare, trecerea la dezar
mare, înlăturarea primejdiei unul 
nou război mondial, apărarea drep
tului suprem al oamenilor, al na
țiunilor la existență, la viață, la 
libertate și pace.

Făcîndu-se ecoul acestor năzuințe 
arzătoare ale celor ce muncesc din 
patria noastră, Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia salută, cu îndreptățită speran
ță, proclamarea de către Organiza
ția Națiunilor Unite a anului 1986 
ca An Internațional al Păcii și re
afirmă voința fermă a oamenilor 

muncii, a sindicatelor din Româ
nia de a acționa, împreună cu toți 
cei cărora le sint scumpe pacea, 
viitorul omenirii, ca acest an să 
favorizeze trecerea la adoptarea 
unor măsuri concrete pentru o 
schimbare radicală a cursului vie
ții internaționale de la confruntare 
la destindere.

In acest spirit, Congresul Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România se adresează centralelor 
dumneavoastră sindicale, tuturor 
oamenilor muncii pe care ii repre- 
zentați. indiferent de concepțiile 
lor politice, filozofice sau religioa
se, cu chemarea de a ne uni cu 
toții eforturile, alături de cele ale 
altor forțe progresiste și democra
tice, ale popoarelor din întreaga 
lume, pentru a determina guver
nele, parlamentele, oamenii politici 
din Europa, Statele Unite ale 
Americii, Canada, din țările de pe 
alte continente să treacă la măsuri 
concrete privind încetarea tuturor 
experiențelor nucleare, înfăptuirea 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, prevenirea milita
rizării spațiului cosmic, oprirea 
amplasării de noi arme nucleare în 
Europa, eliminarea și lichidarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
de pe continentul nostru și din alte 
zone ale lumii.

In scopul înfăptuirii acestor as
pirații vitale ale omenirii, pentru 
care țara noastră militează cu 
consecvență și fermitate, sindica
tele din România, toți oamenii 
muncii au salutat inițiativele și 
propunerile Uniunii Sovietice cu 
privire la lichidarea definitivă a 
armelor nucleare, prevenirea mili
tarizării spațiului cosmic, înceta
rea experiențelorcu arma nuclea
ră și alte acțiuni în domeniul 
securității și destinderii internațio
nale, considerînd că realizarea a- 
cestor măsuri ar avea o mare în
semnătate pentru instaurarea unui 
climat de pace, securitate, încre
dere și colaborare între toate na
țiunile.

Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, oamenii 
muncii din țara noastră așteaptă 
ca și Statele Unite ale Americii, 
celelalte țări membre ale N.A.T.O. 
să adopte o poziție constructivă, 
realistă și să se treacă, pe baza 
propunerilor prezentate de ambele 
părți, la realizarea unor acorduri 
corespunzătoare de încetare a ex
periențelor nucleare, de lichidare 
a tuturor armelor nucleare și de 
oprire a militarizării spațiului cos
mic in vederea înlăturii pericolu
lui unei catastrofe nucleare.

Participanții la congres, împreu
nă cu întregul nostru popor, ișl 
însușesc pe deplin propunerile 
președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind elabo
rarea unui program complex de 
dezarmare generală, în cadrul că
ruia să se afle dezarmarea nu
cleară. Este convingerea noastră 
fermă că realizarea acestui pro
gram, oprirea cheltuielilor militare 
și reducerea lor pină în anul 2000 
cu 50 la sută, lichidarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor 
state, retragerea trupelor străine 
în teritoriul național, desființarea 
concomitentă a NATO și a Trata
tului de la Varșovia ar avea o 

mare importanță pentru întărirea 
încrederii și securității tuturor ță
rilor și popoarelor, pentru înain
tarea pe calea dezarmării și a edi
ficării unei lumi a păcii și co
laborării.

Ajunsă Ia niveluri fără prece
dent. cursa înarmărilor absoarbe 
fonduri uriașe, care afectează bu
getele de dezvoltare economică și 
socială ale tuturor statelor, cu 
efecte deosebit de dramatice asu
pra țărilor in curs de dezvoltare. 
Nivelul de viață material și spi
ritual al celor ce muncesc cu
noaște, din aceleași motive, o de
teriorare continuă în numeroase 
țări ale lumii. Creșterea șomaju
lui, a inflației este și ea datorată 
într-o mare măsură uriașelor bu
gete blocate de aberanta cursă a 
înarmărilor.. Mișcarea sindicală din 
întreaga lume nu poate rămine 
indiferentă față de deturnarea, în 
scopuri distructive, a unor sume 
uriașe, care ar putea fi folosite 
pentru eradicarea mizeriei și să
răciei pe glob, pentru progresul 
tuturor popoarelor. Trebuie să ne 
intensificăm cu toții eforturile 
pentru a pune definitiv capăt 
acestei situații care amenință grav 
prezentul și viitorul omenirii.

De asemenea, vă chemăm ca, 
împreună, să acționăm pentru a 
determina desfășurarea cu rezul
tate cit mai bune a Conferinței de 
la Stockholm pentru măsuri de 
încredere șf securitate și pentru 
dezarmare în Europa, a tratative
lor de la Viena privind reducerea 
trupelor și armamentelor în Euro
pa centrală, precum și a Confe
rinței pentru dezarmare de la Ge
neva, să sprijinim eforturile pen
tru realizarea in Balcani a unei 
zone fără arme nucleare și chimice 
și fără baze militare străine, pen
tru crearea unor asemenea zone 
în nordul și centrul Europei, pre
cum și in alte părți ale lumii.

O contribuție de cea mai măre 
importanță la cauza păcii și secu
rității popoarelor, la întărirea în
crederii și colaborării între toate 
țările lumii ar avea eliminarea 
pentru totdeauna din relațiile in
tre state a folosirii forței și a 
amenințării cu forța. rezolvarea 
exclusiv pe calea politică, a trata
tivelor a tuturor conflictelor și 
problemelor internaționale. Oame
nii muncii din țara noastră, sin
dicatele, împreună cu întregul 
popor român. își exprimă și cu 
acest prilej îngrijorarea profundă 
față de bombardamentele aviației 
Statelor Unite ale Americii asupra 
Libiei, stat independent și suve
ran, considerînd că acest act agre
siv, care nu poate avea nici o 
justificare, constituie o sfidare a 
principiilor fundamentale ale drep
tului internațional, a normelor 
care trebuie să stea la baza rela
țiilor dintre toate țările și po
poarele lumii.

Să acționăm împreună cu hotă- 
rîre pentru excluderea cu desă
virșire a forței și a amenințării 
cu forța, pentru așezarea fermă a 
relațiilor dintre toate statele pe 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne ale al
tor state, a dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
calea dezvoltării sale. Vă adresăm 

totodată chemarea să milităm mai 
activ pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre toate statele lumii, pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în soluționarea pro
blemelor internaționale, in inte
resul destinderii și păcii, al viito
rului omenirii.

Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România iși expri
mă ferma convingere că popoarele, 
forțele progresiste, democratice, 
realiste 'de pretutindeni, acționind 
în strinsă unitate, pot opri cursul 
periculos al evenimentelor spre 
confruntare și răfcboi, pot asigura 
o pace viabilă, triumful politicii de 
destindere și colaborare pe bază 
de deplină egalitate intre toate ță
rile și popoarele lumii.

Cu această convingere și încre
dere, chemăm centralele dumnea
voastră, oamenii muncii pe care îi 
reprezentați ca, împreună, să fa
cem în așa fel îneît Anul Interna
țional al Păcii să marcheze un în
ceput nou spre colaborare, spre 
pace în întreaga lume !

Noi credem că sindicatele, care 
reprezintă o importantă forță so
cială a lumii contemporane, pot și 
trebuie să participe mai activ la 
lupta maselor largi populare pen
tru înfăptuirea acestor năzuințe 
legitime ale celor ce muncesc, ale 
tuturor popoarelor. Ca organizații 
sindicale, al căror obiectiv funda
mental îl constituie apărarea inte
reselor majore ale celor ce mun
cesc — în primul rînd salvgarda
rea păcii — considerăm că acum, 
în Anul Internațional al Păcii, ne 
revine îndatorirea să ne intensi
ficăm eforturile și să acționăm 
împreună, pină nu este prea tirziu, 
pentru îmbunătățirea climatului 
politic în Europa și în întreaga 
lume, pentru a impune eliminarea 
definitivă a pericolului autodistru
gerii nucleare, asigurarea dreptu
lui sacru al oamenilor, al popoare
lor la viață, la pace, Ia dezvoltare 
liberă și independentă. Să facem 
să înceteze neîntirziat experiențele 
nucleare, care duc la intensifica
rea cursei înarmărilor, înveninează 
atmosfera politică internațională' și 
au efect negativ asupra climei, să 
se oprească amplasarea de noi 
arme nucleare în Europa și să fie 
lichidate rachetele cu rază medie 
de acțiune, să înceapă un proces 
autentic de dezarmare și de folo
sire a fondurilor astfel eliberate 
pentru progresul și prosperitatea 
tuturor țărilor și popoarelor.

Acționind in strinsă unitate, stă 
In puterea noastră, a popoarelor 
să facem să triumfe rațiunea șl 
înțelegerea politică, să asigurăm 
omenirii un viitor fără arme și 
războaie.

Nu există nici o altă alternativă 
decît aceea a înlăturării cu desă
virșire a războiului, decît o poli
tică de destindere, de colaborare 
și pace !

Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România își ex
primă încrederea că Apelul său va 
găsi un ecou pozitiv in rindurile 
organizațiilor sindicale din Europa, 
Statele Unite ale Americii, Canada 
și din celelalte țări ale lumii, ale 
oamenilor muncii de pe toate con
tinentele și va contribui la inten
sificarea acțiunilor mișcării sindi
cale internaționale, la unirea efor
turilor sale in lupta pentru apăra
rea bunului celui mai de preț al 
omenirii — Pacea 1



Acțiuni si initiative neobosite, demersuri perseverente 
ale României, ale președintelui Nicolae Ceausescu 
pentru făurirea unei lumi a păcii si colaborării
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RELATĂRI Șl COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE
Politica externă activă a României consacrată apărării păcii, opririi 

cursei înarmărilor, înfăptuirii dezarmării, în primul rînd nucleare, inițiati- 
vele întreprinse in acest scop de țara noastră, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu, ca și politica promovată de țara noastră pentru 
dezvoltarea colaborării și înțelegerii între popoare, sînt pe larg reflectate 
în presa internațională. .

în același timp, în paginile presei străine sînt înfățișate succesele 
poporului român în edificarea socialistă o țării, îndeosebi în perioadq 
care a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în fruntea parti
dului și statului.

Pentru încetarea 
experiențelor nucleare 
și eliminarea primejdiei 

atomice
Relattnd despre cuvîntarea ros

tită la Congresul Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ziarul sovietic „PRAVDA" pune in 
evidență poziția exprimată în acest 
cadru cu privire la însemnătatea 
covîrșitoare a încetării experien
țelor nucleare, ca prim pas in di
recția interzicerii armelor nucleare 
și a lichidării lor.

Se subliniază că România spriji
nă programul de lichidare totală a 
armelor nucleare propus de 
U.R.S.S. și consideră necesară rea
lizarea în cel mai scurt timp a 
unui acord privind încetarea am
plasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa, iar ulterior 
eliminarea celor existente. Este, 
de asemenea, relevată chemarea 
președintelui României adresată 
Statelor Unite ale Americii să în
ceteze experiențele nucleare și să 
se alăture moratoriului propus de 
Uniunea Sovietică.

România — scrie „Pravda" — 
susține că este necesar ca progra
mul general de dezarmare să pre
vadă și reducerea armamentelor 
clasice si a forțelor armate.

Se relevă, totodată, că România 
condamnă cu hotărîre acțiunile 
agresive ale S.U.A. împotriva Ja- 
mahiriei Libiene suverane și inde
pendente, bombardamentele efec
tuate de aviația americană asupra 
orașelor libiene.

Republica Socialistă România 
sprijină în întregime programul 
propus de Uniunea Sovietică pri
vind distrugerea, în etape, a arme
lor nucleare și consideră că este 
necesar să se facă totul pentru 
realizarea in cel mai.scurt timp a 
unui acord privind oprirea ampla
sării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune in Europa și, apoi, 
eliminarea celor existente, a de
clarat Nicolae Ceaușescu în cuvîn
tarea rostită la deschiderea lucră
rilor Congresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România — evi
dențiază agenția sovietică T.A.S.S.

Se relevă, de asemenea, că pre
ședintele României a subliniat im
portanța excepțională a opririi. ex
periențelor nucleare, ca o expresie 
reală a dorinței de a se trece la 
lichidarea treptată a întregului ar
senal de arme nucleare. Dorim ca 
și de la tribuna Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor — a 
arătat tovarășul Nicolae Ceausescu
— să ne adresăm Statelor Unite 
ale Americii cu apelul de a înceta 
experiențele nucleare, de a se ală
tura moratoriului propus de Uniu
nea Sovietică, subliniază agenția.

Arătînd că România consideră 
necesar să se treacă și la elabo
rarea unui program general de 
dezarmare. in centrul căruia 
,să se afle dezarmarea nucleară
— scrie T.A.S.S. — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
acest plan trebuie să cuprindă toa
te armele clasice, reducerea arma
mentelor, a trupelor, a cheltuieli
lor militare.

Totodată, este pus în evidență 
faptul că țara noastră condamnă 
cu fermitate acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva Libiei indepen
dente și suverane, considerind că 
bombardarea de către aviația ame
ricană a unor orașe și localități 
libiene constituie o încălcare fla
grantă a dreptului international, a 
suveranității și independenței unui 
stat liber, nealiniat.

Despre cuvîntarea rostită de la 
tribuna Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, relatează 
și ziarul „SOVIETSKAIA ROSSIA". 
Acesta pune in evidență însemnă
tatea covirșitoare pe care o acordă 
România Încetării experiențelor 
nucleare ca o primă măsură în 
direcția interzicerii armelor nu
cleare și a lichidării lor, precum 
și sprijinul total al țării noastre 
față de programul propus de 
U.R.S.S., de lichidare a tuturor ar
melor nucleare, adresind S.U.A. 
chemarea de a Înceta experiențele 
nucleare și de a se alătura mora
toriului sovietic.

Totodată, ziarul sovietic relevă 
necesitatea exprimată de a se rea
liza, in cel mai scurt timp, un 
acord pentru oprirea amplasării a 
noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune in Europa și elimi
narea celor existente.

Intr-o corespondentă din Bucu
rești. ziarul sindicatelor sovietice 
„TRUD“ scrie că. in cuvînta
rea sa la Congresul Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat. referindu-se la situația in
ternațională, necesitatea încetării 
cursei înarmărilor, a chemat S.U.A. 

• să înceteze experiențele nucleare 
și. a condamnat actele *de terorism 
de stat săvirșite de Statele Unite 
ale Americii împotriva Jamahiriei 
Libiene.

Sub titlul ..Consolidarea colabo
rării". „Trud“, relatind despre 
lucrările Congresului U.G.S.R. și 
despre vizita delegației sindicale 
sovietice la întreprinderea „Grivi- 
ța Roșie" din București, reliefează 
că pregătirile pentru forumul sin
dicatelor din România s-au des
fășurat sub semnul unei largi par
ticipări la întrecerea socialistă in 
cinstea celei de-a 65-a aniversări

a făuririi Partidului Comunist Ro
mân, pentru îndeplinirea cu succes 
a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

Colaborarea dintre sindicatele din 
România și Uniunea Sovietică — 
se arată în articol — corespunde 
pe deplin politicii constante pro
movate de P.C.U.S. și P,C.R. de 
adîncire a relațiilor dintre cele 
două țări, în toate domeniile, și 
are la bază linia reafirmată în ca
dru) întîlnirii dintre tovarășii Mihail 
Gorbaciov și Nicolae Ceaușescu, 
prilejuite de lucrările Congresu
lui al XXVII-Iea al P.C.U.S.

Ziarul „NEUES DEUTSCH
LAND", din R.D. Germană, evi
dențiază că, în cuvîntarea ros
tită la Congresul U.G.S.R., to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat importanța deosebită pe care 
o reprezintă pentru asigurarea 
păcii oprirea experiențelor cu ar
mele nucleare. România — scrie 
ziarul din R.D.G. — sprijină pro
gramul propus de Uniunea Sovie
tică pentru distrugerea în etape a 
acestor arme.

Actul agresiv al S.U.A. împotri
va Jamahiriei Libiene — arată 
ziarul — a fost caracterizat de 
conducătorul partidului și statului 
român ca o încălcare a dreptului 
internațional.

Se relevă, de asemenea, parti
ciparea la acest Congres al sindi
catelor din România a delegațiilor 
organizațiilor sindicale dintr-un 
mare număr de țări.

Normele de relații 
internaționale să fie 
strict respectate I

în cuvîntarea rostită la Congre
sul Uniunii Generale a Sindicate
lor, președintele Nicolae Ceaușescu 
a subliniat importanța excepțională 
a opririi experiențelor nucleare, 
ca o expresie reală a dorinței de a 
se trece la lichidarea treptată a 
întregului arsenal de arme nuclea
re, scrie agenția A.D.N. dim' 
R.D. Germană.

Se arată apoi că, referindu-se la 
acțiunile agresive ale S.U.A. îm
potriva Jamahiriei Libiene, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a con
damnat bombardarea de către a- 
viația americană a unor orașe și 
localități libiene, aceasta constituind 
o încălcare flagrantă a dreptului 
internațional, a suveranității și in
dependenței unui stat liber, neali
niat. România — evidențiază 
A.D.N. — se pronunță cu fermi
tate împotriva acțiunilor teroriste, 
dar. .cu atit mai mult, se pronunță 
împotriva oricăror acțiuni agre
sive, a terorismului de stat.

într-o amplă și mobilizatoare 
cuvintare programatică, rostită la 
Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din. România, președintele 
Nicolae Ceaușescu a chemat clasa 
muncitoare a țării sale să depună 
eforturi sporite pentru a asigura 
realizarea sarcinilor vaste ale cin
cinalului 1936—1990 și trecerea 
României la stadiul de țară mediu 
dezvoltată, scria agenția iugoslavă 
TANIUG.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
după ce s-a referit la succesele 
României în edificarea socialismu
lui in cincinalul trecut, a eviden
țiat faptul că socialismul se reali
zează ' intr-o mare diversitate de 
forme de la o țară la alta. Reafir- 
mind poziția cunoscută a Româ
niei că fiecare popor are dreptul 
la o cale proprie spre socialism, 
luind in considerație realitățile is
torice, tradițiile naționale, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că numai astfel se poate 
asigura înfăptuirea cu succes a so
cialismului și comunismului, rele
vă agenția.

Sint prezentate realizările clasei 
muncitoare, la care s-a referit to
varășul Nicolae Ceaușescu, subli- 
niindu-se că in perioada 1981— 
1985 retribuția reală a oamenilor 
muncii a crescut cu 8 la 
sută. Președintele României, scrie 
Taniug, a arătat că s-a „realizat 
o societate a dreptății și echității 
sociale" și s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea autoconducerii și auto
finanțării, pentru aplicarea mai 
consecventă a noului mecanism 
economic și creșterea continuă a 
eficienței și rentabilității, subli
niind necesitatea perfecționării 
conducerii și planificării.

Mesajul președintelui 
Nicolae Ceaușescu adresat pre
ședintelui S.U.A., în care se con
damnă acțiunea militară împotriva 
Libiei, a fost urmat de adunări in 
favoarea păcii și dezarmării con
vocate in întreaga țară, in cadrul

■ cărora a fost exprimat sprijinul 
față de poziția principială, fermă 
adoptată de România, in legătură 
cu situația deosebit de gravă din 
Mediterana. provocată de atacul 
aerian împotriva Libiei, relevă, 
intr-o altă relatare, agenția Taniug.

In ultimul an. diferite organe și 
organizații din România au adre
sat marilor puteri, forțelor și par
tidelor democratice din lume nu
meroase apeluri pentru oprirea 
cursei înarmărilor, amintește 
Taniug. Orice act de agresiune 
sau de terorism a fost și este con
damnat ferm de România, care, pe 
planul politicii externe, cere res
pectarea cu strictețe a principiilor 
independenței, suveranității și ne
amestecului în treburile interne, 
subliniază agenția iugoslavă de 
presă.

Referindu-se la cuvîntarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ziarul iugoslav „POLITIKA" subli

niază poziția României, care con
sideră că fiecare popor poate rea
liza cu succes socialismul și co
munismul numai luînd în conside
rație realitățile istorice, naționale, 
tradițiile proprii.

România se pronunță cu fermi
tate împotriva acțiunilor teroriste, 
ca și a oricăror acțiuni agresive, a 
terorismului de stat împotriva unor 
oameni nevinovați și unor state și 
popoare independente, a afirmat 
președintele Nicolae Ceaușescu în 
ședința de deschidere a Congresu
lui Uniunii Generale a Sindicate
lor din .România, evidențiază 
CHINA NOUA.

Se arată, de asemenea, că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a con
damnat raidurile americane ca o 
încălcare flagrantă a dreptului in
ternațional, a suveranității și in
dependenței unui stat liber, neali
niat, subliniind că încercarea 
S.U.A. de a justifica bombardarea 
Jamahiriei Libiene ca o acțiune de 
•combatere a terorismului nu poate 
fi acceptată în nici un fel. Bom
bardamentele și uciderea unor ci
vili nevinovați nu pot fi folosite 
ca ripostă la terorism, a afirmat 
președintele României.

In discursul rostit la deschiderea 
lucrărilor Congresului Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
condamnat cu fermitate acțiunile 
agresive ale Statelor Unite ale 
Americii împotriva Libiei, infor
mează agenția spaniolă E.F.E.

Se evidențiază, de asemenea, că 
președintele Ceaușescu a apreciat 
ca deosebit de gravă situația actua
lă internațională, subliniind că In 
ultimul timp au avut loc acțiuni 
care au dus la accentuarea încor
dării și la creșterea pericolului *de 
război.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
dorește pacea. România — de la 
țară în curs de dezvoltare, la țară 
industrializată" este titlul sub care 
publicația italiană „ECOMOND 
PRESS" a consacrat un amplu arti
col politicii interne și internaționale 
promovate de statul român.

In librăriile europene — eviden
țiază publicația — a apărut volu
mul „Filozofia păcii în concepția 
președintelui Nicolae Ceaușescu", 
în care șeful statului român face 
aprecieri politice semnificative re
feritoare la situația pe'plan "mon
dial și la pace. Volumul se adaugă 
unei bibliografii impresionante, ce 
numără peste 150 de titluri din 
gîndirea președintelui României, 
publicate in întreaga lume. Progra
mele expuse de președintele 
Nicolae Ceaușescu pun accentul pe 
relațiile prietenești cu țările din 
Europa răsăriteană, dar se orien
tează și spre ample raporturi Inter
nationale.

Se subliniază. în continuare, că 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
făcut totul pentru îndeplinirea pro
gramelor politice, de ridicare a ni
velului de trai al poporului român, 
de creștere a venitului național și 
a productivității muncii ; astfel, din 
1965 pînă în prezent, retribuția lu
nară în România a crescut de trei 
ori. Structura industriei românești 
este modernă. In măsură să satis
facă, în ceea ce privește de pildă 
construcțiile de mașini, aproape ’n 
Întregime necesitățile interne, ofe
rind. totodată, cea mai mare parte 
din produsele destinate exportului.

Amplă conlucrare 
cu toate statele lumii
Ziarul vietnamez „NHAN DAN", 

evocind relațiile economice și co
merciale ale Vietnamului cu Româ
nia, prezintă dezvoltarea cooperării 
prietenești. întemeiată pe solidari
tate și asistență mutuală, în intere
sul celor două popoare, al tuturor 
țărilor socialiste. Poporul vietnamez 
constată cu satisfacție rezultatele 
concrete ale colaborării sale econo
mice și comerciale cu România, de 
intensificare a cooperării și schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări.

Ziarul vietnamez urează poporu
lui român realizări și mai mari in 
construcția socialistă și înfăptuirea 
cu succes a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

TELEVIZIUNEA DIN KUALA 
LUMPUR a transmis un documen
tar consacrat dezvoltării raporturi
lor pe multiple planuri intre 
România și Malayezia. Cu acest 
prilej, s-au reliefat cursul ascen
dent al raporturilor bilaterale, do
rința reciprocă de a dezvolta pe 
mai departe relațiile de prietenie, 
de cooperare economică și schim
buri comerciale, pe baza, angaja
mentelor asumate și a acordurilor 
semnate, spre binele celor două 
țări și popoare, al promovării po
liticii de pace și cooperare în în
treaga lume.

Agenția de presă ZIANA, cele
lalte mijloace de informare în 
masă din Zimbabwe au evidențiat 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu România, între partidele, țările 
și popoarele noastre, în a căror 
dezvoltare rodnică un rol deter
minant l-au avut lntîlnirile și în
țelegerile la cel mai înalt nivel. 
TELEVIZIUNEA DIN HARARE a 
subliniat dorința comună de a im
prima un conținut tot mai bogat 
conlucrării dintre cele două țări 
printr-o colaborare economică mai 
largă și mai activă in domenii de 
interes reciproc.

PRESA BRAZILIANA a relatat 
pe larg despre sesiunea specială 
dedicată României de către Sena
tul Federal al Braziliei, tn cadrul 
sesiunii, președintele. Senatului și 
al Congresului Național, președin
tele Comisiei de relații externe a 
Senatului federal, alți senatori 
care ne-au vizitat țara au înfăți
șat cu deosebită căldură realiză
rile deosebite obținute de poporul 
român în toate domeniile de ac
tivitate, cu precădere in perioada 
inaugurată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, de cind se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in fruntea 
partidului și a statului.

BERLIN 26 (Agerpres). — Consi
liul Național al Frontului Național 
al R.D. Germane, întrunit în ședință 
lărgită la 25 aprilie, a aprobat în 
unanimitate manifestul Frontului 
Național in vederea alegerilor de la 
8 iunie pentru Camera Populară și 
organele locale — anunță agenția 
A.D.N.

A trăi împreună in pace și a rea
liza unitatea cu toate forțele din 
lume favorabile înțelegerii și păcii, 
pentru promovarea politicii dialogu
lui activ și cooperării constructive 
în vederea diminuării pericolului de 
război constituie obiectivul major 
al politicii R.D. Germane, se subli
niază in document. Pentru transpu
nerea în viață a programului cuprin
zător de dezvoltare economică, so
cială și culturală a țării, adoptat de 
recentul Congres al P.S.U.G., este 
nevoie de pace, se arată în manifest.

adăugindu-se că alegerile vor de
monstra din nou vigoarea și pute
rea democrației socialiste din R.D.G.

Manifestul subliniază că dezvolta
rea economică și socială a țării s-a 
desfășurat cu succes in perioada ce 
a trecut de Ia ultimele alegeri. Ceea 
ce s-a realizat — se adaugă — întă
rește convingerea că sarcinile stabi
lite pentru perioada pină in 1990 șl 
intervalul următor vor fi îndeplinite 
cu succes.

Votînd pentru candidații Frontului 
Național — se spune în document — 
poporul R.D.G. votează pentru pace 
pe Pămînt și în spațiul cosmic, pen
tru politica de coexistență pașnică, 
exprimă solidaritatea cu toți cei care 
luptă împotriva neocolonialismului, 
amenințărilor și amestecului impe
rialist, pentru democrație și progres 
social, pentru demnitate umană și 
echitate.

R, P. POLONĂ

Intîlnire pe tema participării tineretului 
la dezvoltarea țării

VARȘOVIA 26 (Agerpres) — 
Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., s-a întîlnit cu mem
brii Prezidiului C.C. al Uniunii Ti
neretului Socialist Polonez (U.T.S.P.). 
Cu acest prilej au fost examinate 
aspecte ale participării tineretului 
polonez la procesul de dezvoltare a 
țării. Wojciech Jaruzelski a subliniat 
că numai prin participarea activă a

tinerei generații este posibilă trans
punerea in viață a programului de 
dezvoltare a Poloniei socialiste. El a 
relevat rolul conducerii partidului in 
crearea condițiilor politice și organi
zatorice care să permită tineretului 
o participare mai aetivă la înfăptui
rea programului P.M.U.P., â docu
mentelor care vor fi adoptate de cel 
de-al X-lea Congres al partidului, 
arată agenția P.Â.P.

Congresul P.C. din Bolivia
LA PAZ 26 (Agerpres). — In ca

pitala boliviană au început lucrările 
Congresului extraordinar al Parti
dului Comunist din Bolivia, pe a 
cărui ordine de zi figurează, în prin
cipal, aprobarea tezelor programa

tice. In cuvîntarea de deschidere, 
primul-secretar al C.C. al P.C. din 
Bolivia, Simon Reyes Rivera, a 
subliniat importanța congresului 
pentru coeziunea rindurilor partidu
lui și întărirea unității tuturor for
țelor de stingă din Bolivia.

Scrisoare adresată de Libia Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 
— Secretarul Comitetului Popular al 
Biroului de legături externe al Ja
mahiriei Arâbe Libiene Populare So
cialiste, Kamel Hassan Al-Mansour, 
a adresat Consiliului de Securitate o

scrisoare in care se subliniază că po
litica agresivă a S.U.A. față de Ja- 
mahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă reprezintă o amenințare 
gravă pentru securitatea și pacea în 
Mediterana și în lumea întreagă — 
transmite agenția T.A.S.S.

ÎN POFIDA VOINȚEI OPINIEI PUBLICE INTERNAȚIONALE

S.U.A. continuă experiențele din cadrul programului 
de militarizare a Cosmosului

WASHINGTON 26 (Agerpres).. — 
In pofida cererilor opiniei publice 
americane și iriternaționale de a se 
pune capăt escaladării cursei înar
mărilor nucleare și transferării ei 
în Cosmos, S.U.A. au anunțat con
tinuarea programului militar „Ini
țiativa de Apărare Strategică", cu
noscut sub numele de „războiul ste
lelor". După cum informează agen
țiile Associated Press și France 
Presse, citind o declarație a minis
trului american al apărării, Caspar

Weinberger, la 20 aprilie a avut Ioc 
— in cadrul acestui program — ex
perimentarea unei rachete capabile 
să intercepteze un focos nuclear în 
atmosferă. Sursele menționate pre
cizează că ministrul american a re
afirmat intenția Pentagonului de a 
continua experiențele, in ciuda tu
turor criticilor și reținerilor expri
mate de oameni de știință și perso
nalități politice și ignorind valul de 
proteste ale opiniei publice de pre
tutindeni.

O DECLARAȚIE A AGENȚIEI A.C.T.C.
in legâtură cu noua provocare militară a regimului sud-coreean

PHENIAN 26 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. a fost autorizată să dea 
publicității o declarație in care de
nunță atacareâ și scufundarea. Ia 24 
aprilie, a unui vas de pescuit al 
R.P.D. Coreene de către nave mili
tare ale. regimului sud-coreean, in 
urma căreia doi pescari și-au pieț- 
dut viața, iar alți patru au fost grav

PANAMA

răniți. Ținta atacului — se arată — 
a constituit-o un vas de pescuit paș
nic, care nu a pătruns in apele 
Coreei de Sud.

în declarație se arată că autorită
țile sud-coreene nu trebuie să înțe
leagă greșit răbdarea și reținerea de 
care a dat dovadă R.P.D. Coreeană, 
animată de dorința de pace și reuni- 
ficare pașnică a țării.

ZIUA NAȚIONALA A REPUBLICII democratice

AFGANISTAN

Tovarășului BABRAK KARMAL
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Democratic al Poporului din Afganistan, 
Președintele Consiliului Revoluționar 
al Republicii Democratice Afganistan

KABUL
Cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a Revoluției din aprilie. Ziua 

națională a Republicii Democratice Afganistan, vă adresez. în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Democratic al Poporului 
din Afganistan. Consiliului Revoluționar al Republicii Democratice Afga
nistan. un cordial salut tovărășesc și cele mai calde felicitări. împreună 
cu urările noastre de progres și pace pentru poporul afgan prieten.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România șt Republica Democratică Afganistan, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Democratic al Poporului din Afganistan 
se vor dezvolta in continuare, spre binele și interesul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii și Înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

La 27 aprilie. po
porul afgan aniversea
ză Împlinirea a opt 
ani de la revoluția de
mocratică si populară 
din primăvara anului 
1978, care a pus capăt 
dominației cercurilor 
feudale si a deschis 
calea unor prefaceri 
economico-sociale cu 
caracter progresist. 
Transformări cu atit 
mai semnificative cu 
cit se știe că Afga
nistanul (suprafața — 
655 000 kmp ; . popu
lația — 18 milioane 
locuitori) este o tară 
care a moștenit o si
tuație economică deo
sebit de grea. In mo
mentul izbucnirii re
voluției. majoritatea 
zdrobitoare a țărăni
mii (85 la sută din 
populație) era lipsită 
de pămint și ducea o 
viată de mizerie. Din 
această cauză, una 
dintre primele măsuri 
adoptate după instau
rarea noii puteri a fost 
înfăptuirea reformei 
agrare, care prevede 
repartizarea de te
renuri țăranilor fără 
pămint și înființarea 
de cooperative agrico
le de producție. In

același timp autorită
țile de la Kabul au 
acționat pentru dez
voltarea industriei 
prin construirea de 
noi capacități produc
tive. crearea de scoli, 
spitale, instituții de 
cultură etc. Cu prile
jul recentei ședințe a 
Consiliului Revoluțio
nar al R. D. Afganis
tan s-a arătat că in 
cursul anului trecut 
volumul produsului 
national brut a depă
șit indicatorul anului 
1979 cu 6.2 la sută, iar 
venitul national cu 5.5 
la sută : mii de fami
lii de țărani au primit 
pămînt si au fost 
create 425 noi coope
rative agricole : în di
ferite colturi ale tării 
au fost construite 60 
de obiective econo
mice importante.

Poporul român a ur
mărit si urmărește cu 
simpatie eforturile oe 
care le desfășoară po
porul afgan, sub con
ducerea Partidului 
Democratic al Po
porului, pentru făuri
rea unei vieți noi. în
tre Republica Socia
listă România si Re
publica Democratică

Afganistan se dezvol
tă relații de prietenie 
si colaborare. înteme
iate ne principiile 
respectării indepen
dentei si suveranității 
naționale, egalității în 
drepturi, neamestecu
lui în treburile inter
ne si avantajului re
ciproc. Consecventă 
poziției sale princi
piale. tara noastră s-a 
pronunțat și se pro
nunță pentru o regle
mentare politică. pe 
calea tratativelor, a 
problemelor legate de 
Afganistan, pentru o 
soluție care să asigure 
independenta si . su
veranitatea Afganis
tanului. să pună capăt 
oricărui amestec din 
afară, să creeze posi
bilitatea ca poporul 
afgan să-și rezolve 
singur problemele 
dezvoltării economico- 
sociale. pe calea pro
gresului. asa cum do
rește.

Tara noastră consi
deră că adîncirea ra
porturilor româno-af- 
gane corespunde inte
reselor celor două țări 
Si popoare, ale cauzei 
Păcii si înțelegerii in
ternaționale.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TOGOLEZE

Excelenței Sale General GNASSINGBE EYADEMA
Președintele fondator al Adunării Poporului Togolez, 

Președintele Republicii Togoleze
LOME

Cu prilejul aniversării proclamării independenței Republicii Togoleze, 
yă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că, in spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul 
convorbirilor noastre de la București, relațiile de prietenie și cooperare 
existente intre Partidul Comunist Român și Adunarea Poporului Togolez, 
între Republica Socialistă România și Republica Togoleză se vor dezvolta și 
diversifica tot mai mult, spre binele popoarelor român și togolez. al cauzei 
păcii, independenței naționale, colaborării și înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate șl fericire, iar poporului togolez prieten pace, 
progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Dejucarea unui complot
CIUDAD DE PANAMA 26 (Ager

pres). — Cartierul general al forțe
lor armate panameze l-a informat 
pe președintele Republicii Panama, 
Eric del Valle, că a dejucat, recent,' 
un complot al opoziției de dreapta, 
cu sprijin din exterior, vizind îm
piedicarea revenirii Canalului Pa
nama sub suveranitate națională în 
1990.

Șeful statului panamez a fost in
format despre complot în cadrul 
unei reuniuni urgente a guvernului 
și Cartierului General, desfășurată 
la cererea conducerii forțelor ar
mate. Comandantul-șef, generalul

al opoziției de dreapta
Manuel Noriega, a dat citire unei 
declarații, semnate de 120 de ofițeri, 
care acuză opoziția de dreapta că 
intenționează „să provoace o inter
venție străină" pentru a împiedica 
Republica Panama să preia suvera
nitatea asupra canalului. Declarația 
subliniază că „forțele armate națio
nale nu vor permite nici unul grup 
să atenteze la cuceririle revoluțio
nare dobindite sub conducerea ge
neralului Om.ar Torrijos", în perioa
da căruia au fost semnate cu Sta
tele Unite tratatele asupra Canalu
lui Panama, care prevăd revenirea 
acestei importante căi interoceanice 
sub suveranitate panameză.

Poporul Republicii 
Togoleze, țară situa
tă in vestul Africii 
(suprafață : 56 000
kmp ; populația : 2.5 
milioane locuitori), a- 
niversează la 27 apri
lie proclamarea in
dependenței. In cei 26 
de ani care au trecut 
de la acest eveni-, 
ment, poporul togo
lez a Înregistrat o 
seamă de realizări 
social-economice pe 
calea lichidării îna
poierii moștenite din 
trecut, a angajării pe 
drumul dezvoltării de 
sine stătătoare. Sub 
lozinca „Eliberare e- 
conomică", au fost e- 
laborate programe 
cuprinzătoare in ve
derea valorificării in 
interesul propriu a 
bogățiilor solului și 
subsolului, au fost a-

doptate măsuri me
nite să asigure pre
gătirea corespunză
toare a cadrelor na
ționale necesare eco
nomiei. Pe această li
nie se înscrie proiec
tul vizind construi
rea complexului hi
drotehnic de pe riul 
Mono. Aici urmează 
să fie amenajate un 
baraj, un mare lac de 
acumulare, o centra
lă hidroelectrică. Po
trivit acestui proiect, 
după încheierea lu
crărilor, Togo va dis
pune de o importantă 
sursă de energie ne
cesară alimentării 
noilor unități prelu
crătoare din industrie 
și agricultură, care 
va permite, totodată, 
asigurarea irigării 
unor însemnate su
prafețe agricole. De 
asemenea, se au in

vedere extinderea ex
ploatării și prelu
crării fosfaților — 
una din principalele 
bogății naționale și 
sursă de bază pentru 
devize.'

România socialis
tă. in spiritul poli
ticii sale de priete
nie. colaborare și so
lidaritate cu statele a- 
fricane, dezvoltă ra
porturi de conlucrare 
cu Republica Togo
leză. intemeiate pe 
stimă și respect re
ciproc. Colaborarea 
româno-togoleză care 
cunoaște un curs as
cendent, dispune de 
certe posibilități de 
extindere și adincire, 
în interesul popoare
lor român și togolez, 
al edificării unei noi 
ordini economice și 
politice mondiale.

ILE DE PRESA
e scurt

ÎN COMUNICATUL COMUN 
privind convorbirile purtate Ia 
Moscova intre Eduard Șevardnadze, 
ministrul afacerilor externe al
U.R.S.S., și Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe ai
R.S. Cehoslovace, care a întreprins
o vizită oficială de prietenie in
U.R.S.S., este subliniată dorința 
părților de a dezvolta relațiile bi
laterale pe multiple planuri. Relei 
vind caracterul complex al situa
ției Internaționale actuale, cei doi 
miniștri au subliniat necesitatea 
unor măsuri energice pentru înce
tarea cursei înarmărilor, preintim- 
pinarea extinderii ei in Cosmos.

„ȘTIINȚA ȘI INVAȚA.MÎNTUL 
IN SLUJBA PĂCII" — sub aceas
tă deviză, la Viena se desfășoară 
lucrările unui seminar Internațio
nal al tinerilor oameni de știință. 
Participanții au subliniat in cursul 
discuțiilor necesitatea folosirii re
zultatelor cercetărilor științifice tn 
direcția obținerii dezarmării, pen
tru destinderea încordării interna
ționale. Ei au relevat importanța 
contribuției oamenilor de știință ta 
eliminarea pericolului Izbucnirii 
unei conflagrații nucleare.

LA NAȚIUNILE UNITE s-a 
tncheiat reuniunea Comitetului 
O.N.U. Însărcinat cu elaborarea

proiectului de document final al 
viitoarei sesiuni speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrate 
situației economice a Africii. Pro
iectul de document stipulează, prin
tre altele, necesitatea adoptării de 
măsuri urgente pentru reașezarea 
relațiilor economice internaționale 
pe baze noi, echitabile.

SESIUNE. La Sagdad a avut loc 
sesiunea ministerială a Comisiei 
economice fi sociale a O.N.U. pen
tru Asia de vest (E.S.C.W.A.). Au 
fost dezbătute și aprobate rezoluții 
privind programul, de acțiuni pen
tru 1986-1987, condițiile economice 
și sociale ale populației palesti
niene din teritoriile ■ arabe ocupate 
și activitățile comisiei in domeniul 
telecomunicațiilor și energiei nu
cleare. România a participat la se
siune in calitate de observator.

UN NOU MEMBRU AL G.A.T.T. 
Hong Kohg-ul a devenit a 91-a 
parte contractantă a G.A.T.T.. uhde 
a fost reprezentat pină în prezent 
de Marea Britanie. Intr-o declarație 
a R.P. Chineze adresată Secretaria
tului G.A.T.T. se arată că după ce 
China va relua in 1997 exercitarea 
suveranității asupra Hong Kong- 
ului, care va deveni o regiune ad
ministrativă specială a R.P. Chine
ze, acesta va putea participa la or

ganizații internaționale de genul 
G.A.T.T. sub numele de „Hong 
Kong. China".

JAPONIA ESTE GATA SA A- 
CORDE AJUTOR NOULUI GU
VERN DIN FILIPINE, cu care 
speră să dezvolte o cooperare efi
cientă, in vederea relansării econo
miei filipineze. a declarat pri- 
mul-ministru nipon, Yasuhiro Na- 
kasone, in cursul unei intilniri cu 
ministrul de finanțe al Fillpinelor, 
J. Ongpin, aflat in vizită la Tokio.

„LOME — III. La Bridgetown, tn 
Barbados, s-au inchețat lucrările 
celei de-a Xl-a reuniuni ministe
riale a țârilor in curs de dezvoltate 
din Africa, zona caraibiană și Paci
fic asociate la C.E.E. (A.C.P — 
C.E.E.). Participanții au hotârit. pu
nerea in practică, incepind de la 
1 mal, a celei de-a IlI-a Convenții 
de Ia Lome - acord pe cinci ani 
care stabilește cadrul cooperării 
economice dintre țările vest-euro- 
pene și cele 66 de state în curs de 
dezvoltare din Africa, zona carai
biană și Pacific.

SPECIALIȘTI AI FORȚELOR 
ARMATE AERIENE ALE S.U.A. 
sint în posesia unor dovezi potrivit 
cărora explozia care a distrus re
cent. la lansare, o rachetă „Titan- 
34-D" și încărcătura secretă a aces
teia ș fost pricinuită de o defec
tare bruscă a propulsorului uneia 
dintre cele două rachete auxiliare. 
Agenția U.P.I. reamintește că ra
cheta respectivă a explodat la cinei 
secunde după lansarea sa de la baza 
aeriană de la Vandenberg, distru- 
gind o încărcătură despre care s-a

aflat că ar fi fost un important sa
telit spion „K.H.-ll".

PRODUCȚIA MONDIALA DE 
GR1U se va ridica in 1986 la apro
ximativ 525 milioane tone, repre- 
zentind un spor de 15 milioane tone 
față de producția estimată • pentru 
1985 — a anunțat Consiliul interna
țional al griului.

MANIFESTAȚII DE PROTEST. 
In orașul chilian Valparaiso s-au 
desfășurat manifestații de protest 
ale studenților împotriva regimului 
militar al generalului Augusto Pi
nochet. pentru revenirea țării la 
un guvern civil, democratic. Ma
nifestații similare au avut loc în 
orașul Temuco, unde mai multe 
persoane au fost rănite în confrun
tările cu carabinierii, iar aproape 
alte 50 — reținute de poliție.

RENUNȚARE. Președintele Con
siliului Militar Provizoriu din Su
dan, generalul Swar El Dahab, a 
renunțat la funcția de ministru al 
apărării, care a fost încredințată 
generalului Abdullah Fadli, fost șef 
al Marelui Stat Major al forțelor 
armate.

O PUTERNICA DEZAPROBARE 
ȘI INDIGNARE a produs în R.S.A. 
introducerea unei noi legislații, 
prin care poliția este autorizată să 
intervină fără nici un fel de o- 
preliști împotriva demonstranți
lor antiapartbeid. Această măsură 
a fost trecută prin parlament și 
va permite forțelor de securitate 
să aibă, in „zonele de turbulență", 
puteri similare cu acelea de pe vre
mea nu prea îndepărtatei „stări de 
urgență".
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