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Vibrantă manifestare a voinței unanime a 
clasei muncitoare, a întregii națiuni de a întări 
unitatea în jurul partidului, al secretarului 
său general, a hotărîrii de a înfăptui 

mărețul program de dezvoltare 
economico-socială a patriei socialiste

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,Congresul al III-lea al oamenilor muncii se încheie într-o atmosferă de entuziasm și unitate deplină în jurul partidului — forța politică conducătoare a națiunii noastre, care asigură și constituie garanția înaintării ferme a României spre comunism ! 

(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.„Ceaușescu și po
porul !“).în plenul congresului și în consiliile pe ramuri de activitate au luat cuvîntul un mare număr de participant! — peste 600. S-au făcut numeroase propuneri cu privire la perfecționarea activității din toate sectoarele și la unele probleme concrete tehnico-ma- teriale.în general, se poate aprecia că dezbaterile s-au desfășurat intr-un spirit de înaltă responsabilitate fată de viitorul patriei noastre. în același timp, ele s-au caracterizat printr-o poziție critică și — se poate spune — și autocritică fată de o serie de neajunsuri. de lipsuri atît în activitatea generală, cît și în activitatea din diferite domenii și unități econo- mico-sociale. Prin propunerile care s-au formulat, prin angajamentele ce s-au luat în plenul congresului și în consilii s-a dat glas voinței unanime a tuturor oamenilor muncii, a întregului 

popor de a face totul pentru lichidarea în cel mai scurt timp a stărilor negative de lucruri, pentru perfectionarea activității și înfăptuirea neabătută a programelor și planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre. de ridicare a bunăstării materiale și spirituale a poporului. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“, „Vom munci și vom 
lupta, patria vom înălța !“).Iată de ce putem afirma cu deplin temei că întreaga pregătire a congresului, desfășurarea lucrărilor sale demonstrează caracterul larg democratic al consiliilor oamenilor muncii, al congresului și al Consiliului National, care asigură participarea clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor la conducerea activă și conștientă a întregului proces de dezvoltare economică, de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, de întărire continuă a forței materiale și spirituale a României, a independentei și suveranității sale! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scan • 
dează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mîndria !“).Doresc să subliniez, și în încheierea congresului, că planul pe 1986—1990 și perspectivele dezvoltării pînă în anul 2000, programe

le de perfecționare a întregii activități, de întărire a autoconduce- rii muncitorești, . autogestiunii și autofinanțării reprezintă gîndirea creatoare a întregului partid și a întregului popor, care, stăpîn pe destinele sale, își hotărăște în deplină libertate calea dezvoltării, viitorul comunist. (Aplauze și urale 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul !“).Prin adoptarea, în deplină unanimitate, a planurilor și programelor de dezvoltare ecOnomico-so- cială. Congresul oamenilor muncii încheie larga dezbatere democratică cu privire la realizarea obiectivului fundamental stabilit de Congresul al XIII-lea al partidului, a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare fermă a României spre comunism, dă o directivă generală pentru dezvoltarea și înaintarea României spre culmi tot mai înalte de progres ! (Urale și aplauze puternice ; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. „Ceaușescu și po
porul !“).Dispunem de planuri și programe reale, care răspund pe deplin necesităților și voinței poporului nostru, forței materiale, tehnico- științifice a patriei noastre. Acum, după aceste dezbateri largi, în toate domeniile, consider că sînt bine cunoscute și înțelese toate progra

mele și planurile de dezvoltare. De aceea, este necesar să trecem cu toată hotărîrea la activitatea practică, concretă pentru realizarea, în cele mai bune condiții în viață a tuturor planurilor și programelor, pentru ridicarea patriei spre culmile înalte de progres și civilizație. pentru a asigura națiunii noastre un loc demn în rindul națiunilor lumii. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“, „Vom 
munci și vom lupta, patria vom 
înălța „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“).Menționez și la încheierea lucrărilor congresului că — așa cum au subliniat, de altfel, mulți tovarăși care au luat cuvîntul — dispunem de tot ce este necesar, atît din punct de vedere material, cît și uman, pentru realizarea tuturor hotărîrilor pe care le-am adoptat. Avem programe de largă perspec- tivă ; avem o călăuză sigură, un conducător încercat, care a demonstrat, în cei 65 de ani de activitate, în anii construcției socialiste, că nu are nimic mai presus decît interesele națiunii, cauza victoriei socialismului și comunismului pe pămîntul patriei noastre, asigurarea libertății și independenței României ! (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, 

„Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu, 
România — stima noastră și mîn
dria !“).

Mai presus de toate avem o minunată clasa muncitoare, care a demonstrat cu puterea faptelor că știe să-și îndeplinească cu cinste misiunea de clasă conducătoare a' societății, de unire a tuturor clase-, lor și forțelor sociale, sub conducerea partidului, pentru a asigura, înfăptuirea visului de aur al poporului nostru. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu și poporul !“).De asemenea, țărănimea noastră, intelectualitatea, celelalte clase și categorii sociale, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor au demonstrat prin întreaga activitate că reprezintă garanția fundamentală a înfăptuirii hotărîrilor și programelor de dezvoltare economico-socială a patriei. Clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, întregului nostru popor le datorăm tot ceea ce am realizat — și ele reprezintă forța și chezășia că toate programele și hotărîrile noastre vor fi înfăptuite cu suc
ces ! (Aplauze și urale puternice : 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“, „Vom munci și vom 
lupta, patria vom înălța !“).Trebuie să înțelegem bine că teza privind construcția socialismului cu poporul și pentru popor reprezintă nu o noțiune sau o lozincă generală de propagandă, ci o realitate a societății noastre. Vom asigura victoria socialismului, viitorul patriei numai și 

numai împreună cu poporul, întărind unitatea întregului popor în jurul partidului ! (Aplauze și urale 
prelungite ; se scandează înde
lung „Ceaușescu și poporul !“).Acum, după adoptarea în deplină unanimitate a programelor și planurilor de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, se impune ca toate organele de conducere de partid și de stat, Comitetul Central, Guvernul, Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul Național al Oamenilor Muncii, celelalte organisme ale democrației noastre muncitorești-revolu- ționare să-:Și îndeplinească cu întreaga răspundere rolul pe care-I au în buna organizare a activității în toate domeniile. Hotărîtoare sînt acum măsurile organizatorice, de repartizare cît mai rațională a forțelor, a cadrelor, de a asigura unirea tuturor oamenilor muncii într-o singură direcție, aceea a realizării neabătute a planurilor și programelor de dezvoltare. Numai așa toate aceste organe vor răspunde încrederii partidului și poporului, își vor face datoria față de patrie, față de viitorul de aur al României ! (Urale și aplauze 
puternice, se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“).Consider necesar să subliniez și în încheiere că nu este suficientă 

recunoașterea lipsurilor, critica, autocritica. E foarte important spiritul critic și autocritic, dâr nu este suficient. Nu ne mai putem mulțumi numai cu critica și autocritica. Sînt necesare fapte, acțiuni pentru înlăturarea lipsurilor și pentru buna desfășurare a întregii activități ; altfel, critica și autocritica se transformă într-o demagogie — să mă scuzați, dar asta este realitatea — și nu mai devine forța care să pună în mișcare energiile creatoare. Numai acționînd cu toată hotărîrea, într-un spirit nou, revoluționar, vom face adevărata Critică și autocritică. Să facem critică și autocritică prin fapte, prin realizări ! Așa vom demonstra că lucrăm ca revoluționari, ca adevă- rați comuniști ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite).Pe baza hotărîrilor Congresului al XIII-lea al partidului, a hotărîrilor adoptate, și de congresul nostru, trecem la un stadiu superior de dezvoltare. România urmează să devină o țară mediu dezvoltată. Trebuie să înfăptuim noua revoluție tehnico-științifică și noua revoluție agrară, să realizăm o noua calitate a muncii și vieții, să asigurăm dezvoltarea intensivă a tuturor sectoarelor de activitate. Toate acestea constituie un proces
(Continuare în pag. a II-a)

- - - - - - - - - - - - - - - -  HOTĂRÎREA - - - - - - - - - - - - - - - -  
cu privire la adoptarea cuvîntării tovarășului Nicolae Ceausescu 
- rostită la Congresul al III-lea al oamenilor muncii - ca program 
de muncă si acțiune al tuturor oamenilor muncii, al intregului popor

TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV ÎMPLINEȘTE 75 DE ANI

Cei 11 000 de participanți la lucrările Congresului al III-lea 
al oamenilor muncii, reprezentind clasa muncitoare, intelectuali
tatea tehnică, pe toți oamenii muncii din patria noastră, dau cea 
mai înaltă apreciere cuvîntării tovarășului Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, la deschiderea lucrărilor acestui important 
forum al democrației muncitorești revoluționare — document 
programatic de o excepțională valoare politică și științifică, 
cuprinzind idei, teze, orientări clarvăzătoare, cerințe de maximă 
importanță pentru dezvoltarea multilaterală, pentru progresul 
necontenit al economiei naționale, menite să asigure mobilizarea 
largă a energiilor creatoare ale națiunii în vederea îndeplinirii 
exemplare a obiectivelor istorice stabilite de Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român.

Profund convinși că, prin aplicarea exemplară în viață a 
orientărilor și cerințelor exprimate de secretarul general al parti
dului, țara noastră va străbate cu succes o nouă și importantă 
etapă pe calea progresului și civilizației socialiste și comuniste, 
participanții’ Ia Congresul oamenilor muncii HOTĂRĂSC, 
ÎNTR-O DEPLINĂ UNANIMITATE, ADOPTAREA CUVÎNTĂRII 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU CA PROGRAM DE 
MUNCA ȘI ACȚIUNE AL TUTUROR OAMENILOR MUNCII, 
AL ÎNTREGULUI POPOR.

Prin ideile, tezele și orientările de inestimabilă însemnătate 
teoretică și practică pe care le cuprinde, prin modul magistral și 
clarviziunea profund științifică in care sînt fundamentate sarci
nile majore ce revin consiliilor oamenilor muncii, clasei noastre 
muncitoare, oamenilor de știință, tuturor făuritorilor de bunuri 
materiale și spirituale in actuala etapă de dezvoltare a societății

românești, cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie un 
amplu și însuflețitor program de acțiune pentru trecerea Ia 
dezvoltarea intensivă a economiei naționale, organizarea și condu
cerea întregii activități pe baza celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, dezvoltarea și întărirea proprietății socialiste, aplicarea 
fermă a principiilor autoconducerii muncitorești și a noului 
mecanism economico-financiar, ridicarea nivelului tehnic și cali
tativ al producției, creșterea eficienței întregii economii, garanția 
cea mai sigură a indcplinirii neabătute a obiectivului strategic 
privind trecerea României într-un stadiu nou, superior de 
dezvoltare economico-socială, a transformării ei, în perspectiva 
anilor 2000, într-o țară socialistă multilateral dezvoltată, in care 
se vor manifesta cu tot mai multă putere principiile comuniste 
de muncă, de repartiție, de viață, de etică și echitate revoluționară.

Congresul dă o vibrantă expresie sentimentelor de nețărmurită 
dragoste și aleasă recunoștință pe care comuniștii, întreaga 
națiune le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, eminent revoluționar și patriot înflăcărat, 
ctitorul României moderne, luptător neobosit pentru edificarea 
unei înalte civilizații socialiste și comuniste pe pămîntul patriei, 
pentru o lume a păcii, înțelegerii și colaborării. Congresul dă glas 
hotărîrii unanime a eroicei noastre clase muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii de a acționa cu toate forțele, în spirit revolu
ționar, pentru transpunerea exemplară în viață a Programului 
partidului, a mărețelor obiective și programe de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale și realizare a unei noi calități a 
muncii și vieții intregului popor, pentru ridicarea necontenită a 
României socialiste, liberă, suverană și independentă, pe culmile 
luminoase ale progresului, civilizației și bunăstării, pentru înfăp
tuirea visului de aur — comunismul.

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Victoria Socialismului" 

tovarășului Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

președintele Consiliului de Stat a| Republicii Populare Bulgaria
Pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Parti

dul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, la întărirea priete
niei dintre poporul rorhân și poporul bulgar, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colabo
rării internaționale,

Cu prilejul implinirii virstei de 75 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. - Se conferă Ordinul „Victoria Socialismului" tovarășului Todor Jivkov, secretar general 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Ample relatări și comentarii în presa internațională

ROMÂNIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU PREZINTĂ 
UN PROGRAM DE ACȚIUNE REALIST Șl CONSTRUCTIV PENTRU 
OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR, PENTRU DEZARMARE Șl PACE

ÎN PAGINA A VIII-A

Dragă tovarășe Jivkov,La cea de-a 75-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut ca. in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii . Socialiste România, al întregului popor român, al meu personal și al tovarășei mele, Elena Ceaușescu, să vă adresez un călduros salut prietenesc și cele mai cordiale felicitări, împreună cu urarea sinceră de sănătate și fericire personală, de noi succese în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar. în dezvoltarea continuă a Bulgariei vecine și prietene.Exprim și cu atest prilej înalta apreciere pe care partidul și poporul nostru o acordă contribuției dumneavoastră nemijlocite la intărirea prieteniei și dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria. întîlnirile pe care le-am avut împreună. înțelegerile și hotărîrile convenite au fost de fiecare dată puternice manifestări ale legăturilor tra-

SOFIAditionale româno-bulgare, au deschis largi perspective conlucrării noastre în toate domeniile.Cunoaștem și apreciem activitatea neobosită pe care o desfășurați în slujba edificării orinduirii noi. socialiste, in Republica Populară Bulgaria, contribuția de seamă pe care o aduceți la dezvoltarea colaborării și întărirea solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor democratice și progresiste, la cauza destinderii, dezarmării, securității și păcii în lume.Doresc să relev cu satisfacție conlucrarea activă dintre partidele și țările noastre pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării, pentru soluționarea constructivă a marilor probleme ale vieții internaționale, pentru edificarea unei lumi mai bune și mal drepte.îmi exprim convingerea că bunele relații dintre partidele și țările noastre se vor extinde și adinei și în viitor, spre binele popoarelor român și bulgar. în interesul cauzei generale a socialismului, colaborării, securității șl păcii în Balcani. în Europa și în întreaga lume.Cu cele mai calde sentimente prietenești.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 7 septembrie 1986

CU VIN TA REA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)unitar de mari transformări revoluționare în toate sectoarele eco- nomico-sociale, în întreaga societate, reprezintă o etapă superioară, nouă a revoluției socialiste în patria noastră. (Aplauze puternice, 
prelungite).Revoluția de eliberare socială și națională, revoluția socialistă și celelalte etape ale revoluției pînă în prezent au fost înfăptuite de revoluționari, care, în etapele respective ale revoluției, s-au angajat cu toate forțele, iar unii și-au dat chiar viața pentru victoria revoluției și transformarea revolu-. ționară a societății. Și înfăptuirea marilor transformări revoluționare în noua etapă necesită, de asemenea, militanți revoluționari cu un înalt spirit revoluționar, de abnegație, în întreaga lor activitate !Acum este nevoie de un revoluționar de tip nou, cu înalte cunoștințe în toate domeniile — profesionale, tehnice, științifice și culturale — în înțelegerea legilor naturii și a legilor dezvoltării sociale. Numai cu asemenea revoluționari vom putea asigura mersul înainte și înfăptuirea noilor obiective ale revoluției ! (Aplauze pu
ternice, prelungite).In actuala etapă trebuie să realizăm o nouă societate, .multilateral dezvoltată, deci trebuie să acționăm în toate domeniile ca revoluționari ; nu numai să înlăturăm ce este vechi, ci să promovăm noul, să înlocuim vechiul cu ceea ce este mai bun și nou din toate punctele de vedere ! Numai așa vom acționa ca adevărați revoluționari, numai așa ne vom face datoria în fața poporului, a viitorului patriei ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul '.“).Dăm o înaltă apreciere revoluționarilor și patrioților care au dus lupta pentru înlăturarea claselor exploatatoare, au asigurat victoria revoluției și înfăptuirea socialismului. Dar trebuie să spun deschis , în fata congresului. în fața poporului că. din anumite puncte de vedere — deși au trebuit să fie făcute multe sacrificii, inclusiv al vieții, cînd a fost necesar — lupta revoluționară, înlăturarea claselor exploatatoare au fost mai ușoare, dintr-un anumit punct de vedere, în sensul că a trebuit să înlăturăm o societate care era sortită dispariției, care inevitabil trebuia. și trebuie, să facă locul unei societăți mai drepte și mai bune.Au fost multe sacrificii — și comuniștii. revoluționarii români și-au îndeplinit cu cinste aceste obligații în fața poporului! Partidul nostru s-a dovedit un adevărat conducător încercat al luptei poporului pentru socialism. Dar. în etapa nouă a revoluției, problemele care le avem acum de soluționat sînt mult mai complexe și chiar mai grele. Nu e suficient să strigi „jos burghezia" sau să pui mina pe armă. E foarte important și acest lucru la timpul respectiv; dar acum avem obligația să construim, să făurim și să demonstrăm că știm să conducem mai bine de- cît cei pe care i-am înlăturat de la putere — și în cei peste 40 de ani de construcție socialistă am demonstrat acest lucru. Dar acum avem sarcini noi. și aceasta cere spirit de abnegație. înalte cunoștințe, mult mai vaste, o activitate mult mai intensă și multilaterală. Acesta este revoluționarul 

construcției societății comuniste, acesta este revoluționarul care va asigura viitorul de aur al României ! (Aplauze și urale puternice, 
îndelungate ;se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“).In vastul proces revoluționar de construcție socialistă am realizat o uriașă acumulare cantitativă în dezvoltarea economico-socială a întregii societăți. Acum trebuie să trecem la o nouă calitate, să transformăm cantitatea într-o calitate nouă, superioară. Aceasta presupune transformarea revoluționară a întregii noastre societăți.In domeniul relațiilor sociale s-au înfăptuit, de asemenea — în etapele revoluției de pînă acum — noi transformări, bazate pe alianța trainică dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și celelalte categorii sociale, precum și pe frăția dintre toți oamenii muncii. fără deosebire de naționalitate. In noua etapă a revoluției, trebuie să transformăm alianța și colaborarea dintre clasa muncitoare, celelalte clase și categorii sociale, a oamenilor muncii de diferite naționalități în unitatea dintre toate clasele și categoriile sociale. în unitatea întregului popor, trecînd la o nouă calitate, la realizarea poporului muncitor unic, a noii națiuni socialiste unitare. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu și po
porul !“).înfăptuirea marilor transformări revoluționare în toate domeniile, în noua etapă a revoluției socialiste. necesită — repet — noi revoluționari. un nou spirit de luptă și muncă revoluționară, un om nou. cu o înaltă conștiință și atitudine intransigentă față de lipsuri, cu hotărîrea neabătută de a asigura mersul ferm înainte. Iată de ce pentru a înfăptui noua revoluție trebuie — în acest vast proces revoluționar — să transformăm oamenii. să ne transformăm pe noi înșine !Este necesar să se învețe și să se învețe continuu, să se înșuseas- că tot ce este mai nou în știință, în tehnică. în toate domeniile de activitate ! Să acționăm cu toată hotărîrea pentru noi și noi cunoștințe. pentru a descoperi noi taine ale naturii și universului, pentru adîncirea cunoașterii în domeniul social și universal. Numai așa vom asigura conducerea în mod corespunzător și înfăptuirea vastului proces revoluționar de ridicare a patriei noastre pe noi culmi de civilizație socialistă și comunistă ! Numai și numai pe baza celor mai noi cuceriri din toate domeniile putem realiza o societate mai dreaptă, mai bună, putem asigura victoria comunismului în patria noastră ! (Aplauze și urale pu

ternice ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu-eroism — 
Romănia-comunism !“).In concordantă cu noua etapă a procesului revoluționar, se impun creșterea mai puternică a răspunderii. a ordinii și disciplinei, lichidarea cu hotărîre a birocratismului. a formalismului, a spiritului de automulțumire. Trebuie să se realizeze un stil nou de muncă, întreaga activitate să se desfășoare în unități, la locul de muncă ' Acolo trebuie să acționeze cadrele de conducere ! Locul lor de muncă trebuie să fie în unități — nu în birourile din Capitală — în fabrică. în uzină. în cooperativa de producție agricolă ! Acolo se hotărăș

te realizarea planurilor, acolo se asigură calitatea, se asigură mersul înainte ! Acolo trebuie să fie și centrul activității cadrelor de partid și de stat. în toate domeniile. (Aplauze puternice, prelungite).Acționînd în spirit revoluționar, comunist, trebuie să înlăturăm din practica activității noastre tot ceea ce este , depășit și nu mai corespunde noii etape de dezvoltare. Este necesar să aducem modificări în gîndirea și în activitatea practică, să înlăturăm chiar din vocabularul nostru verbul ..nu se poate", să folosim numai verbul ..totul se poate". Să pornim permanent de la concepția revoluționară după care nu există probleme care să nu se poată rezolva ! Avem multe realizări, în toate domeniile. care demonstrează că este pe deplin posibil să înfăptuim toate programele și planurile noastre, că nimic nu poate opri mersul hotărît al poporului nostru spre visul de aur, spre comunism. (Aplauze și urale puter
nice, îndelungate; se scandea
ză „Ceaușescu și poporul!“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).S-a vorbit în congres, s-au dat multe exemple despre o serie de realizări bune. Doresc să menționez. și în încheiere, că, într-ade- văr. avem în toate sectoarele din industria noastră multe rezultate si multe exemple care demonstrează că atunci cînd se lucrează cu pasiune și spirit revoluționar se pot obține realizări minunate. Avem multe, multe realizări care au dus la reducerea substanțială a consumurilor, la materiale noi ; avem multe realizări de utilaje și mașini care au sporit productivitatea de cîteva ori. De aceea am spus că trebuie să avem deplină încredere că putem să realizăm tot ceea ce ne-am propus în toate domeniile ! Voi da un exemplu din domeniul agriculturii. Cînd am discutat, cu cîtiva ani în urmă, despre producția de 20 000 de kilograme de porumb la hectar, de 8 000—10 000 kg orz și grîu la hectar, de producții mari și la alte produse agricole, multi priveau cu neîncredere, iar unii considerau că sînt cerințe utopice. în acest an — de fapt, și în anii precedenți — un număr mare de unități au realizat asemenea producții, iar altele au obținut la porumb chiar producții mai mari. Județul Olt. unul din județele cerealiere, a realizat, pe întreaga suprafață. producții medii de 7 000 kg orz la hectar, 6 000 kg grîu la hectar și peste 21 000 kg porumb știuleți la hectar. (Aplauze puternice, prelun
gite).Pe baza realizărilor, care nu pot fi tăgăduite de nimeni, putem afirma că. într-adevăr, ăm reușit să punem temelii trainice înfăptuirii noii revoluții agrare, că producțiile pe care- ni le-am propus se pot realiza și se pot chiar depăși. că agricultura noastră socialistă dispune, ca și industria, de mari posibilități pentru a-și demonstra superioritatea, forța unui popor stăpîn pe destinele sale ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R. !“. „Ceaușescu și po
porul !“). Pe baza acestor realizări. Comitetul Politic Executiv a hotărît instituirea titlului de „Erou al noii revoluții agrare" și a hotărît ca primul județ care să primească acest titlu pentru rezultatele obținute să fie județul

Olt. (Aplauze și urale puternice).Pe baza concluziilor trase din domeniul agriculturii ne gîndim să revedem și desfășurarea întrecerii în domeniul industriei și acordarea titlului de „Erou al Muncii Socialiste", punînd noi obiective care să răspundă noii revoluții tehnico-științifice și dezvoltării intensive — nu o acumulare de cîțiva ani a unor medii, ci realizarea unor producții care într-adevăr să demonstreze cutezanță revoluționară, să demonstreze că oamenii muncii din județul sau sectorul respectiv sînt adevărați eroi ai muncii socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).Cînd vorbesc de agricultură și industrie, cuprind aici și știința și învățămîntul, deoarece activitatea din toate sectoarele este inseparabil legată de rezultatele științei, de aplicarea cuceririlor acesteia în practică. De aceea, și pentru cercetare, și pentru învățămînt, acordarea înaltului titlu de „Erou al Muncii Socialiste" sau a altor titluri va fi legată de înfăptuirea acelorași obiective stabilite de Congresul partidului, de Congresul oamenilor muncii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).Avem, într-adevăr, multe rezultate bune. Avem mulți activiști, mulți oameni ai muncii care lucrează cu pasiune revoluționară, care fac totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții misiunea, sarcinile încredințate. Din păcate mai avem și unii care nu acționează întotdeauna în acest spirit. S-ar putea spune că, în general, în munca și atitudinea cadrelor noastre față de rezolvarea problemelor întîlnim mai multe tendințe. Atunci cînd se adoptă o hotărîre, cînd se trasează diferite obiective, sînt unii — aș putea spune majoritatea — care se gîn- desc cum să realizeze în cît mai bune condiții toate obiectivele și să se prezinte cu rezultate bune în înfăptuirea acestora. Avem un alt grup care se mulțumește să lucreze ca și în trecut, fără a depune eforturi prea mari — cu producții sau cu rezultate'medii — considerînd că în felul acesta se achită de datoria lor. Există și un al treilea grup care, de la început, încep să declare că obiectivele trasate sînt prea mari, grele sau chiar că nu le pot realiza. Mulți din aceștia folosesc cea mai mare parte a timpului lor pentru a aduna cît mai multe dovezi pentru justificarea nerealizării planurilor și programelor. Mă întîl- nesc cu mulți — nu spun aceasta numai în mod teoretic — care atunci cînd sînt întrebați : de ce nu s-a realizat planul, răspund : Tovarășe, mă duc imediat să vă aduc documentele, le am în birou, scrise, să demonstrez că n-am putut face mai mult, că nu se putea face mai mult. Este evident că, de la început, o asemenea poziție, asemenea activiști nu pot — chiar dacă ar dori — să-și îndeplinească cum trebuie sarcinile și rămîn în urmă. Și nu pot să nu rămînă în urmă ! Cînd vorbim de spirit revoluționar, de noi revoluționari, mă gîndesc la primul grup de activiști. Atunci cînd ne propunem să facem ceva, să ne gîndim. că este posibil — și trebuie să realizăm, să acționăm, să facem totul pentru a îndeplini tot ceea ce este necesar. Numai așa vom acționa ca revoluționari ! Nici grupul doi, cei care se mulțumesc cu rezultate medii, nu pot 

fi apreciați ca adevărați revoluționari ; și cu atît mai mult cei din grupul trei. Spun aceasta deschis în fața congresului, a poporului nostru, pentru că este necesar să tragem concluziile din această situație. Să nu-mi luați în nume de rău că mă voi referi iar la agricultură. Am dis- ' cutat cu tovarășii care s-au dus într-un schimb de experiență în județul Olt. Mulți au venit înainte să-mi demonstreze că la ei în județ a fost secetă și au adus tot felul de argumente, dar au, dat grîu și porumb puțin. Pînă să' meargă în județul Olt. unii spuneau : „asta este propagandă, nu poate să fie așa !“. De-abia cînd s-au dus în/județul Olt și au văzut ceea ce _s-a realizat, au spus: „nu ne-am închipuit că este posibil să se lucreze așa în agricultură". (Aplauze puternice). Dar primul secretar și activul de partid din Olt, în primăvară, nu s-au gîndit să se ducă la ADAS și la alții ca să strîngă documente că s-a compromis recolta. S-au apucat să completeze golurile, să lucreze pămîntul ca să obțină recoltă. Spun asta — repet — pentru că întîlnim asemenea lucruri și în industrie, și în alte sectoare. Este necesar să lichidăm cu desăvîrșire asemenea stări de lucruri ! Avem nevoie de revoluționari, de activiști care să acționeze pentru a găsi soluții oricăror probleme — și nu există problemă care să nu poată fi rezolvată ! De aceea, am și spus că trebuie să înlăturăm din vocabularul nostru, să nu mai folosim verbul „nu se poate". Trebuie să folosim în toate împrejurările numai verbul „se poate" și atunci vom muta și munții din loc, dacă este necesar ! (Aplauze ș* 
urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu, România — stima 
noastră și mindria !“).în întreaga noastră activitate. în toate domeniile trebuie să avem permanent în vedere prezentul și viitorul României. Fiind comuniști, fiind revoluționari, fiind activiști, ocupînd diferite funcții în conducerea partidului și statului, trebuie să fim conștient! că avem o răspundere uriașă în fața1 viitorului patriei noastre ! Să ne gîndim cum va arăta patria noastră în anii 2000. în 2010. în 2050. cum va fi viitorul ei în rîndul națiunilor lu- m’ii ! Să înțelegem că noi purtăm astăzi răspunderea pentru viitorul de mîine. pentru viitorul din 2050 al României și să lucrăm în acest spirit ! Aceasta înseamnă a fi revoluționar, a fi comunist! (Aplauze 
și urale puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu, 
România — stima noastră și min
dria !“, „Ceaușescu și poporul !“).în același spirit revoluționar trebuie să acționăm și în soluționarea problemelor internaționale. Nu e suficient că am reușit să împiedicăm războiul pînă acum. Aceasta este o mare cucerire, dar în lume s-au acumulat uriașe cantități de arme nucleare care pot distruge întreaga omenire, însăși viața pe planeta noastră. Noi, generația de astăzi, purtăm răspunderea că nu am reușit să împiedicăm acumularea acestor uriașe arme de distrugere în masă. Nu există nici o justificare din partea nimănui pentru această acumulare a mijloacelor de distrugere a lumii! Iată de ce, cînd, în congresul nostru, am discutat că trebuie să fa

cem totul peptru dezarmare și pace, cînd am adoptat Apelul către toate guvernele și popoarele lumii, am făcut-o cu deplina răspundere în fața poporului nostru, dar și în fața întregii lumi, pentru viitorul, pentru existența vieții pe planeta noastră ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).Și în relațiile internaționale trebuie să aibă loc o schimbare radicală. Să se renunțe cu desăvîrșire la forță, la’ amenințarea cu forța, să se treacă la soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai și numai prin negocieri și tratative. Trebuie să fie bine înțeles că orice altă cale, forța, amestecul în treburile interne ale altor state sînt incompatibile cu interesele și aspirațiile popoarelor la libertate și independență. Trebuie să combatem cu hotărîre orice formă a terorismului, care întotdeauna a reprezentat o cale împotriva intereselor maselor populare. Transformările revoluționare, revoluția nu s-au realizat și nu se pot realiza prin acțiuni teroriste de nici un fel, ci prin lupta unită, revoluționară a popoarelor, prin acțiuni constructive, prin lupta pentru înlăturarea a ce e vechi, prin munca de construire a unei noi orînduiri, mai drepte și mai bune. (Aplauze puternice, pre
lungite).Este necesar să acționăm pentru întronarea, în relațiile internaționale, a respectului față de alte popoare, a dreptului fiecărei națiuni de a-și alege calea dezvoltării pe care o dorește, fără nici un amestec din afară. Repet, și în încheiere, că trebuie să facem totul pentru unirea tuturor forțelor și popoarelor, 'pentru a asigura triumful rațiunii, pentru victoria păcii, pentru dezarmare, pentru o lume fără arme și războaie, o lume a păcii și colaborării egale între toate națiunile lumii ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — România, pacea și 
prietenia !“).

Dragi tovarăși,In congres și în consilii s-a discutat pe larg despre realizările pe primele opt luni, despre neîmpli- nirile de pînă acum. Deci se știe bine de către fiecare sector de activitate, de fiecare unitate ce trebuie făcut și cum trebuie lucrat pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe acest an. Mai sînt patru luni din acest ah. Nu e mult, dar consider că avem suficient timp pentru a recupera nerealizările din unele domenii și a asigura chiar depășirea planului pe acest an în toate sectoarele.Trebuie să se acționeze imediat, cu toată hotărîrea — așa cum s-a discutat, și în congres, cum am discutat în ultimele zile cu toate conducerile ministerelor — în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții a planului, pentru realizarea exportului, pentru înfăptuirea tuturor investițiilor. In toate sectoarele, în toate unitățile, în județe trebuie stabilite măsuri ferme, imediate în următoarele 2—3 zile, pentru a asigura buna organizare a muncii, a schimburilor, folosirea la maximum a forțelor de care dispunem, în vederea realizării în cele mai bune condiții a planului. Prin felul cum vom îndeplini planul pe acest an, vom demonstra că am tras concluziile 

corespunzătoare din dezbaterile din congres și că sîntem hotărîți să lichidăm lipsurile, să asigurăm înfăptuirea neabătută a obiectivelor pe care le-am hotărît în deplină unanimitate. Am convingerea că se va acționa în acest spirit ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Vom munci și vom lupta, patria 
vom înălța !“).De la înalta tribună a marelui forum al democrației muncitorești- revoluționare adresez un călduros apel către toate consiliile oamenilor muncii, către toți oamenii muncii, către întregul popor de a face totul pentru a îndeplini în cele mai bune condiții planul pe acest an, întregul cincinal, de a acționa cu toată hotărîrea pentru a asigura înaintarea fermă a României spre noi culmi de progres și civilizație, victoria socialismului, a comunismului în România, ridicarea patriei noastre pe un loc cît mai demn în rîndul națiunilor libere ale lumii ! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“).în încheiere, vă adresez dumneavoastră, tuturor participanților la cel de-al III-lea Congres al oame^ nilor muncii, oamenilor muncii, întregului nostru popor cele mai bune urări de noi și noi împliniri și mari realizări in toate domeniile, în slujba patriei, a bunăstării poporului, a independenței și suveranității României ! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră și mindria
— Ceaușescu, România !“).Trăiască Partidul Qomunist Român, forța politică conducătoare a întregii națiuni, garanția înfăptuirii tuturor obiectivelor de transformare revoluționară a României pentru victoria comunismului ! 
(Urale și aplauze puternice ; se 
scandează indelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).Trăiască minunata noastră clasă muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii ! Trăiască minunatul nostru popor, constructor conștient al noii sale istorii, libere și independente ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu și 
poporul !“).Să se dezvolte continuu relațiile de colaborare cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială ! Să triumfe rațiunea în lupta pentru dezarmare, să triumfe colaborarea și pacea în întreaga lume ! 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează indelung „Ceaușescu — 
pace !“).Declar închise lucrările Congre- • sului al III-lea al oamenilor muncii !Multă sănătate și fericire! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează indelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — 
pace !“. Intr-o atmosferă de mare 
insuflețire și puternică unitate, toți 
cei prezenți în marea sală a con
gresului se ridică în picioare și 
aclamă minute in șir pentru Parti
dul Comunist Român — forța po
litică conducătoare a întregii noas
tre națiuni — pentru secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU).

-

11 003 de oameni ai muncii din fabrici și uzi
ne, mine și șarăiere de construcții, exercitîn- 
du-și mandatul încredințat de forurile democra

ției muncitorești revoluționare ale proprietari
lor, producătorilor și beneficiarilor, au expri
mat voința unanimă a clasei muncitoare, a în

tregului popor de a înfăptui neabătut, cu dărui
re și responsabiiitate, programul partidului, 
orientările și indicațiile cuprinse în cuvîntarea 

secretarului general al partidului la Congresul 
a! III-lea al oamenilor muncii, pentru progresul 
multilateral al patriei.
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Congresul al lll-lea al oamenilor muncii a dat expresie puternică 
sentimentelor de înaltă stimă și aleasă prețuire ale clasei noastre 
muncitoare, ale intregului popor față de conducătorul iubit

al partidului, al României socialiste

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI

NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

Prim-vicepreședinți ai Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii

— Elena Ceaușescu
— Constantin Dăscălescu
— Emil Bobu

Vicepreședinți ai Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii

— Andrei Ștefan - președinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale
- Bradea Maria - prim* secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.
- Ciobanu Lina - președinte al Consiliului Central al U.G.S.R.
— Constantin Nicolae -viceprim-ministru al guvernului
- Foriș loan - prim-secre- tar al Comitetului județean Călărași al P.C.R.
— Nacu Maria - maistru, membru al consiliului oamenilor muncii la Combinatul de tire sintetice Săvinești — Nearrț, „Erou al Muncii Socialiste"

Secretari ai Consiliului
Natioja[ al Oamenihr Maci

- Bucur Ion - prim-vice- președinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale
— Catrinescu Ion - prim

Biroiil Emtiv al Consilialai 
Natianal al Oamenilor MunciiDin Biroul Executiv fac parte, potrivit legii, primii-vicepre- ședinți, vicepreședinții și secretarii Consiliului Național al

— Niculescu Mihalache președinte al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea de mașini-unelte și agregate București, „Erou al Muncii Socialiste"
- Oprea Gheorghe - prim viceprim-ministru al guvernului
- Pacoste Cornel - viceprim-ministru al guvernului
- Petrescu Barbu - director general al Institutului central de cercetări economice
- Petrescu Gheorghe -viceprim-ministru al guvernului
- Popa Constantin - miner, șef de brigadă,, membru al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea minieră Lu- peni, „Erou al Muncii Socialiste" 

adjunct al șefului Secției organizatorice a C.C. al P.C.R.
— Păunescu Paul-Radu— inspector la C.C. al P.C.R.

Oamenilor Muncii. Ca membri oi Biroului Executiv au fost aleși următorii tovarăși :

- Antonie Dumitra - bobinatoare, vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea „Electroputere" — Craiova, Dolj, „Erou al Muncii Socialiste"
- Antal Floare - maistru, membru al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea de incălțăminte „Solidaritatea" — Oradea, Bihor, „Erou al Muncii Socialiste "
- Avram Marian - trasator, membru al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea „23 August" — București, „Erou al Muncii Socialiste"
- Bîrlea Ștefan - președinte al Comitetului de Stat al Planificării
- Ceaușescu Nicuprim-secretar al C.C. al U.T.C.
- Cioruga Aurel - prim- vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea de vagoane Arad
- Drîngă Maria - membru al consiliului județean al oamenilor muncii, inginer la întreprinderea de autocamioane Brașov
- Dumitrescu Elena Mar

ta - președinte al consiliului oamenilor muncii al Centralei industriale de medicamente și cosmetice București
- Enache Dumitru - maistru principal, membru al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea de exploatare portuărâ Constanța
- Florea Gheorghe - președinte al consiliului oamenilor.muncii al Centralei industriale de rafinării și petrochimie Pitești
- Istodorescu Steliana — președinte al consiliului oamenilor muncii al Centralei industriei confecțiilor București
- Kovacs Mana - confectioner, președinte al adunării generale a oamenilor muncii la întreprinderea de confecții Miercurea-Ciuc, Harghita

- Laudoniu Diamanta - vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor
- Mihăiescu Gheorghe- maistru, președinte al consiliului oamenilor muncii, Combinatul de lianți și azbociment Fieni, Dîmbovița, „Erou al Muncii Socialiste"
- May Giinther - director tehnic, membru al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea mecanică Mîrșa, Sibiu
- Nicoară loan-Cornel— prim-vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii de la Combinatul minier al cuprului Roșia-Poieni, județul Alba
- Nicoloiu Ion - maistru, șef adjunct de brigadă, președinte al consiliului oamenilor muncii la Schela de producție petrolieră Băicoi — Prahova
- Orzață Alexandru prim-vicepreședinte ai consiliului oamenilor muncii la Intre- orinderea de aluminiu Slatina- Olt
— Păun Patru - prim-vicepreședinte al consiliului oamenilor muncii, întreprinderea electrocentrale „Porțile de Fier"— Mehedinți
- Păduraru Gheorghe - maistru, președinte al adunării generale a oamenilor mbncii, uzina de aglomerare furnale a Combinatului siderurgic Galați
- Podaru Georgeta - maistru, președinte al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea textilă „Moldova" — Botoșani
- Sandu Aurel-președinte al consiliului științific al Institutului central de cercetări în electrotehnică București
— Stanciu Elisabeta - maistru, președinte al consiliului oamenilor muncii la întreprinderea de calculatoare electronice BucureștiPreședinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii a fost ales tovarășul Emil Bobu.

HOTĂRÎREA
4 .celui de-al IH-lea Congres al oamenilor muncii din Republica Socialistă România cu privire la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și organizarea unui referendumCu sentimente de adincă mîndrie patriotică și nețărmurită incredere în viitorul socialist și comunist al patriei, cel de-al III-leâ Congres al oamenilor muncii dă o inaltă apreciere contribuției remarcabile, inițiativelor și demersurilor stăruitoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării, . in primul rind a dezarmării nucleare. pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al popoarelor la pace, la viață! ia existență liberă și demnă.Prin acțiunile sale de larg răsunet internațional, pătrunse de cea mai inaltă răspundere față de soarta umanității, prin consecvența și tenacitatea cu’ care militează pentru înlăturarea primejdiei nucleare, pentru făurirea unei iumi. mai bune și mai drepte pe planeta noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu. inițiatorul și promotorul politicii externe a României socialiste. apărătorul dirz și neînfricat al dreptului sacru al popoarelor Ia dezvoltare liberă și independentă, la progres și bunăstare, s-a impus in conștiința întregii omeniri ca un strălucit luptător. pentru Împlinirea idealurilor de în

țelegere. colaborare si prietenie între toate națiunile lumii, ca un mare și neobosit Erou al Păcii.Congresul dă cea mai înaltă apreciere magistralei cuvintări rostite de tovarășul Nicolae 'Ceaușescu și își exprimă deplina adeziune față de noile propuneri de pace ale conducătorului partidului și statului nostru, pătrunse de cea mai mare responsabilitate pentru destinele poporului român, ale tuturor popoarelor lumii, care ilustrează in modul cel mai elocvent consecvența inițiativelor și eforturilor sale pentru reluarea politicii de destindere, pentru asigurarea păcii, ințelegerii și colaborării intre toate națiunile lumii.Di nd expresie voinței nestrămutate a intregului popor român de a-și făuri cutezătoarele sale planuri și programe de dezvoltare eco- nomico-socială, de a trăi în- tr-o lume a păcii și ințelegerii internaționale, marele forum al democrației muncitorești revoluționare susține și aprobă cu deplină satisfacție și inaltă mindrie patriotică noua și strălucita inițiativă de pace prin care tovarășul Nicolae Ceaușescu, de la inalta tribună a congresului, adresează șefilor de state și guverne, oamenilor politici, tuturor popoarelor chemarea de a acționa, împreună cu toate forțele iubitoare de pace, in vederea înlăturări 

armelor nucleare, pentru salvarea Europei, a întregii omeniri de la distrugere, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor la existență liberă și demnă, la viață, la pace.în lumina aprecierii profund realiste a secretarului general al partidului, președintele Republicii, privind necesitatea trecerii, in cel mai scurt timp, la măsuri concrete, efective de dezarmare, prin adoptarea de către unele state, inclusiv socialiste, a unor măsuri de reducere unilaterală a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare, cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii din- România susține, in unanimitate, apelul adresat tuturor statelor din Europa de a trece 'a o reducere cu cel puțin 5 ța sută a iparmărilor, chiar înaintea realizării unui acord corespunzător in acest domeniu.Cei 11 000 de participanți la inaltul forum al democrației muncitorești revoluționare, in consens cu voința și hotărirea intregului popor, aprobă cu deplină satisfacție noua inițiativă a tovarășului Nicolae Ceaușescu ca România să treacă, pină la sfir- șitul acestui an. la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Congresul oamenilor muncii își exprimă acordul total ca această pro

punere să fie supusă întregului popor pentru q hotări, in cadrul unui referendum, asupra trecerii la reducerea unilaterală, cu circa 5 la sută, a armamentelor, ■ efectivelor și cheltuielilor militare ale țării noastre.Congresul oamenilor muncii iși exprimă ferma convingere că adoptarea unei asemenea măsuri nu pune in nici un fel in pericol securitatea vreunui stat, ci. dimpotrivă, deschide calea ■trecerii la negocieri serioase, ’ constituind dovada concretă a voinței statelor europene de a acționa pentru dezar-. mare și pace, corespunzător intereselor și aspirațiilor vitale ale tuturor popoarelor continentului nostru, ale Întregii omeniri.Congresul iși exprimă convingerea nestrămutată că noua inițiativă de pace a României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, izvorită din profundul umanism al orinduirii noastre socialiste, se va bucura de un larg ecou în rîndul oamenilor muncii, al tuturor popoarelor, al forțelor progresiste și democratice de pretutindeni, că' a- ceasta se va înscrie -ca o acțiune politică cu amplă rezonanță mondială, in deplin consens cu nobilele obiective ale Anului Internațional al Păcii, cu aspirațiile supreme de progres. înțelegere, securitate și pace ale tuturor națiunilor lumii.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL lll-LEA AL OAMENILOR MUNCII
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

ALEXANDRINA GĂINUȘE
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Muit stimată și iubită to

varășă Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,într-o atmosferă de atașament și angajare revoluționară a întregului popor, strins unit în jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Congresul al III-lea al oamenilor muncii are loc în anul cînd am sărbătorit șase decenii și jumătate de glorioasă existentă a partidului nostru comunist, am aniversat cu profundă mîndrie patriotică și încredere nețărmurită in viitor împlinirea a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, cind în înalta funcție de secretar general a fost ales marele fiu al națiunii noastre., personalitate de frunte a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimăm în fața înaltului forum al clasei muncitoare bucuria și satisfacția celor peste 600 mii de oameni ai muncii din industria ușoară pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, garanția sigură a înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Rod al politicii științifice a partidului de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, industria ușoară s-a bucurat in a- ceastă perioadă de un sprijin deosebit, personal din partea tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, prin alocarea an de an a însemnate fonduri de investiții, ceea ce a permis să fie prezentă astăzi cu unități puternice în toate județele țării. Aceasta constituie cel mai concludent exemplu al politicii profund umaniste a partidului nostru, al cărui țel suprem îl reprezintă creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Pentru sprijinul generos acordat permanent dezvoltării și modernizării industriei ușoare, pentru tot ceea ce faceți spre binele și fericirea poporului, folosesc și acest prilej pentru a adresa în numele oamenilor muncii din industria ușoară cele mai respectuoase și calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminent conducător al partidului si statului nostru, patriot înflăcărat, personalitate proeminentă a lumii contemporane. luptător neobosit pentru socialism și pace, pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.în același timp, doresc să adresez un cald omagiu impre- ună cu cele mai vii mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant de se.amă al partidului și statului, strălucit om de știință, pentru sprijinul neprecupețit acordat industriei ușoare_ în orientarea dezvoltării cercetării științifice și creației, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor.Răportez, tovarășe secretar general, că, aplicînd cu fermitate indicațiile dumneavoastră, consiliul de conducere al ministerului, consiliile oamenilor muncii din centralele industriale și unitățile economice, toți oamenii muncii au desfășurat o intensă activitate de reducere a consumurilor și de creștere a gradului de valorificare a materiilor prime și materialelor.Referindu-se în continuare la sarcinile ce revin industriei u- șoare în actualul cincinal, vorbitoarea a arătat că prevederile de plan se vor realiza prin continua perfecționare a organizării producției și a muncii, pe calea dezvoltării intensive, a aplicării

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
FLOREA VOINEA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și tovarăși,Magistrala cuvîntare rostită de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la deschiderea lucrărilor Congresului. strălucită sinteză a obiectivelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării multilaterale _ a tării, constituie pentru tînăra generație a patriei, pentru întregul nostru popor, un strălucit și mobilizator program de muncă, de acțiune creatoare pentru înflorirea necontenită a țării, pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Noi. tinerii României de azi, care trăim, invățăm și muncim in epoca cea mai bogată in împliniri revoluționare din multimilenara istorie națională, vă exprimăm, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, profunda noastră recunoștință pentru grija și preocuparea statornică pe care le acordați formării multilaterale. pentru muncă și viață, a generațiilor tinere. împreună cu întregul nostru popor, toți tinerii patriei au primit cu deplină satisfacție și legitimă mîndrie patriotică realegerea dumneavoastră în fruntea Consiliului Național al Oamenilor Muncii, act de profundă semnificație polit’că. revoluționară. garanția sigură a înaintării patriei noastre pe drumul măreț al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Adresăm, totodată, tovarășei Elena Ceaușescu. 'eminent om politic și savant de reputație mondială, respectuoase si alese mulțumiri pentru atenția permanentă pe care o acordă educării și formării comuniste, revoluționare. prin muncă si pentru muncă, a tinerei generații a României socialiste.Re baza Programului privind participarea tinerei generații la realizarea unor obiective de dezvoltare economico-socială a 

cuceririlor revoluției tehnico- științifice în toate unitățile din acest domeniu de activitate.Ca urmare a îndrumării permanente primite din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, programul de cercetare științifică și introducere a progresului tehnic in industria ușoară cuprinde peste 2 400 obiective, vizind în principal elaborarea de noi tehnologii neconvenționale de mare productivitate și eficiență, cu consumuri materiale și energetice reduse, precum și creșterea substanțială a volumului de materiale refolosibile care vor fi introduse în circuitul productiv.Consiliul de conducere al ministerului, consiliile oamenilor muncii din centrale și întreprinderi sint puternic mobilizate și nu vor precupeți nici un efort pentru a asimila noi produse cu caracteristici tehnico- funcționale și estetice ridicate, competitive la export, astfel incit în anul 1990 ponderea produselor de nivel tehnic și calitativ mondial ridicat să crească la 95 la sută, gradul de înnoire a produselor să ajungă la 90 la sută, asigurindu-se astfel îndeplinirea uneia dintre cele mai importante sarcini ce ne revin : dublarea exportului în acest cincinal.Obiectivele calitativ superioare trasate de Congresul al XIII- lea al partidului au mobilizat oamenii muncii din industria ușoară pentru realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor de plan încă din primul an al cincinalului actual. Astfel, in cele 8 luni care au trecut din acest an, planul la producția- marfă a fost realizat cu o depășire de 753 milioane lei, productivitatea muncii in proporție de 101,8 la sută, iar la livrările la fondul pieței în proporție de 100,2 la sută.Cu toate rezultatele obținute, în activitatea consiliului de conducere al ministerului și a consiliilor oamenilor muncii din centrale și întreprinderi s-au manifestat o serie de neajunsuri, determinate în principal de faptul că organele de conducere colectivă nu au luat întotdeauna în mod operativ măsuri care să asigure îndeplinirea ritmică a planului la toți indicatorii și în mod deosebit la producția fizică și export. Vă raportez cu toată răspunderea că unele centrale industriale, unele direcții din minister nu soluționează cu toată promptitudinea problemele pe care le ridică unitățile din teritoriu 'cu privire la dotarea cu mașini și utilaje, la aprovizionarea cu piese de schimb, materii prime și materiale, asigurarea întreținerii corespunzătoare a mașinilor.Mult stimate tovarășe secretar general, vă rog să-mi permiteți să vă asigur că am înțeles bine sarcinile ce ne revin și stă în puterea noastră să lichidăm neajunsurile care s-au manifestat in activitatea noastră, să imprimăm în muncafiecărui cadru de conducte, afiecărui muncitor și specialistun spirit de înaltă disciplină șiresponsabilitate. Vom acționa cu toată răspunderea pentru realizarea necondiționată a producției destinate exportului.In aceste momente de înaltă semnificație pentru întregul nostru partid și popor, permi- teți-mi ca in numele tuturor oamenilor muncii din industria ușoară să-mi exprim din toată inima adeziunea deplină la politica externă a partidului și statului nostru, Ia acțiunile întreprinse din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru pace și înțelegere între popoare, pentru dezarmare și crearea unui climat de colaborare și încredere între toate națiunile lumii.

țării, tinerii patriei, a arătat în continuare vorbitorul, au contribuit la punerea în funcțiune a noilor capacități de producție, cu deosebire in industria extractivă și energetică, in agricultură și construcția de locuințe. realizînd în primele 8 luni ale anului lucrări in valoare totală de peste 16.2 miliarde lei.In același timp, in cadrul întrecerii uteciste „Tineretul — puternică forță socială în înfăptuirea Programului partidului", peste 2 milioane de tineri din unitățile industriale contribuie la înfăptuirea programelor vizind făurirea unei economii de înaltă eficiență, bazată oe dezvoltarea intensivă. Sint extinse in același timp acțiunile de muncă patriotică în sprijinul producției, constituindu-se numeroase brigăzi și linii de producție ale tineretului.O atenție deosebită a fost acordată activității celor peste 200 de șantiere naționale, județene și locale ale tineretului, veritabile spații de manifestare plenară a elanului și a inițiativei specifice vîrstei tinere, autentice școli de pregătire pentru muncă și viață a tinerilor, de însușire a competenței profesionale, responsabilității comuniste și romantismului revoluționar.Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că, prin efortul tinerilor brigadieri, de la începutul anului și pină acum am obținut succese importante, au fost îndeplinite sarcinile ce ne-au revenit la amenajarea complexă a rîu- lui Dimbovița. la construcția termocentralei Drobeta-Turnu Severin, unde se acționează pentru punerea în funcțiune a unor noi capacități, la Canalul Poarta Albă — Midia-Năvodari, unde în această perioadă se încheie lucrările ce ne-au fost repartizate.Așa cum ne-ați indicat în repetate rinduri, a spus in continuare vorbitorul, în ansamblul 

activităților pe care le desfășoară, organizația revoluționară de tineret acordă o atenție deosebită acțiunilor menite să asigure formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tinerilor, afirmarea tot mai puternică in activitatea și viața acestora 'a spiritului revoluționar, a trăsăturilor omului nou — constructor conștient și devotat al societății noastre socialiste.Avind mereu in mintea și inimile noastre, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îndemnurile și chemările pe care le-ați adresat tineretului
CUVINTUL 

ALEXANDRA
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to

varăși,Este pentru mine o înaltă datorie de conștiință pe care, in numele oamenilor muncii din unitățile Centralei industriale de cauciuc și prelucrare a maselor plastice, o îndeplinesc cu o vibrantă emoție, de a exprima adeziunea fierbinte față de hotărîrea reînvestirii de către congresul nostru în funcția de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii a tovarășului Nicolae Ceaușescu. In actul politic și patriotic al acestei realegeri avem garanția sigură a înfăptuirii neabătute a hotărîrilor Congresului al XIII- lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.Adresez și cu acest prilej gîndurile și sentimentele noastre de gratitudine tovarășei academician, doctor inginer Elena Ceaușescu, remarcabil om politic, savant de renume mondial, care, în fruntea cercetării științifice românești și, în modul cel mai direct în chimie, ne-a acordat sprijinul și îndrumarea sa permanentă în efortul nostru de înnoire și modernizare a produselor și tehnologiilor, in asimilarea de noi produse competitive pe plan mondial.în cadrul Centralei industriale de prelucrare a cauciucului, in primele 8 luni ale acestui an s-au înregistrat o serie de rezultate bune, care ne dau temeiul să afirmăm că există toate condițiile să ne realizăm planul atît pe anul 1986, cît și pe întregul cincinal. A crescut productivitatea muncii, cu o depășire de circa' 10 la sută față de plan, precum și exportul, in cadrul căruia am lărgit piețele de desfacere și am îmbunătățit eficiența pe relația devize convertibile.In continuare, vorbitoarea a arătat că. realizînd integral, cu forțe proprii, etapa I a programului privind perfecționarea organizării muncii și moderniza-
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

MATILD BALASSY
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați to

varăși,Lucrările Congresului al III-lea al oamenilor muncii, eveniment de importanță istorică in viața social-politică și economică a clasei noastre muncitoare, a întregii țâri, se desfășoară în anul în care partidul și poporul nostru, intr-o indisolubilă unitate de gindire și acțiune revoluționară, au omagiat cu cele mai vibrante sentimente implinirea a 65 de ani de la făurirea gloriosului Partid Comunist Român, a 50 de ani de la procesul de la Brașov al luptătorilor comuniști și antifasciști și a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea, cînd, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, în fruntea partidului și a" destinelor românești a fost ales genialul arhitect al României socialiste de astăzi, tovarășul Nicolae Ceaușescu.îmi îndeplinesc cu bucurie și mîndrie patriotică mandatul muncitoresc al colectivului pe care-1 reprezint, de a exprima profunda satisfacție pentru realegerea în înalta fun.cție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii a secretarului general al partidului, președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul clarvăzător al vastului și originalului sistem românesc al democrației muncitorești revoluționare, care ne asigură tuturor participarea nemijlocită și eficientă la elaborarea și înfăptuirea deciziilor politice și economice privind înaintarea neabătută a țării pe calea trasată de mărețul Program al partidului.Acționind în spiritul documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din ■ iunie și Plenarei comune a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale privind treoenea României într-un stadiu nou, superior, de dezvoltare intensivă, a arătat in continuare vorbitoarea, comuniștii, toți oame*- nii muncii de Ia întreprinderea textilă „Oltul" din Sfîntu Gheorghe au obținut rezultate bune în înfăptuirea obiectivelor celui de al 8-lea cincinal. Am reușit să realizăm integral sarcinile de plan pe primele 8 luni
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE MIHĂIESCU

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați to
varăși,îmi revine plăcuta misiune ca, în numele colectivului de oameni ai muncii de la Combina

patriei, a spus în încheiere vorbitorul, ne angajăm solemn să acționăm cu fermitate și exigență pentru transpunerea in practică a hotăririlțor adoptate de acest inalt foruri», al democrației muncitorești revoluționare, să facem totul pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la toți indicatorii, la un nivel superior de calitate și eficiență, pentru întărirea ordinii și disciplinei, astfel incit să contribuim activ, pe măsura încrederii acordate, la ridicarea României pe noi trepte de progres și civilizație socialistă;
TOVARĂȘEI 

GRUIESCUrea proceselor de producție, a fost obținută o eficiență economică antecalculată, față de perioada corespunzătoare a anului 1985, concretizată intr-un spor anual de productivitate de 32 000 lei pe persoană, ,un spor de producție-marfă de 1.2 miliarde lei și o reducere a cheltuielilor materiale cu 226 milioane lei.Trebuie să recunoaștem in mod autocritic că, în activitatea de pînă acum, atît consiliul de conducere al centralei, cît și consiliile oamenilor muncii din unități nu au abordat în profunzime cerințele aplicării noului mecanism economico-finan- ciar. Unele consilii ale oamenilor muncii lasă rezolvarea acestor probleme exclusiv pe seama directorului sau a contabilului- șef — atitudine pe care va trebui s-o combatem cu toată tăria și în viitor, întrucît organele de conducere colectivă, pe baza învestiturii acordate de oamenii muncii, poartă o mare răspundere colectivă, dar și personală. In acest sens avem un program concret de acțiune, iar măsurile aplicate în ultimul timp atestă că sîntem pe un drum bun pe care trebuie să mergem cu fermitate. Centrala industrială va realiza in 1990, față de 1985, o producție-marfă cu 89,5 la sută mai mare, în condițiile creșterii productivității muncii de peste 2 ori. a exportului de 4 ori pe total și de aproape 7 ori pe devize convertibile.Bucurîndu-ne din adincul inimii că vă avem pe mai departe in fruntea celui mai înalt forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, că vom continua astfel opera de înălțare a României pe noi culmi de progres și civilizație, ne angajăm ferm, în fața dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să consacrăm întreaga noastră activitate realizării sarcinilor de plan pe acest an, îndeplinirii tuturor obiectivelor cincinalului 1986—1990, demonstrind prin fapte capacitatea organismelor autoconducerii muncitorești de a contribui substanțial la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

ale aoestui an la indicatorul producție-marfă și să obținem depășiri de 66 000 mp la țesături și de 3 la sută la confecții.Măsurile întreprinse in acest an pentru îndeplinirea Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor au dus la creșterea ponderii -produselor noi și modernizate în valoarea producției- marfă la 27,4 la sută, față de 26 la sută cit era planificat, planul de calitate fiind depășit atît la fire, cît și la țesături finite.Aducem cele mai calde mulțumiri mult stimatei și iubitei tovarășe Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă pe care o aduce la elaborarea acestor programe de importanță națională, pentru sprijinul permanent pe care îl primim in înfăptuirea lor.Prin înfăptuirea etapei a doua a aoestu-i program in actualul cincinal, pe seama creșterii productivității muncii se va realiza un spor de producție de peste 35 la sută. în acest scop, concomitent cu introducerea mai rapidă a progresului tehnic și ridicarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, o atenție deosebită vom acorda aplicării sistemului de organizare și retribuire a muncii în acord global, care, așa cum ați evidențiat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu în magistrala cuvîntare rostită în deschiderea acestui mare și reprezentativ forum muncitoresc, asigură tuturor oamenilor muncii din patria noastră o retribuție deplin echitabilă, în raport cu cantitatea, calitatea și importanța economică și socială a muncii fiecăruia.însuflețiți de îndemnurile, indicațiile și orientările dumneavoastră, ne angajăm, mult, stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, a arătat în încheiere vorbitoarea, să acționăm cu toată fermitatea și' răspunderea ce ne revine, ca proprietari, producători și beneficiari, pentru înfăptuirea exemplară a documentelor pe care le vom adopta, a istoricelor ho- tărîri ale Congresului, al XIII- lea al partidului, pentru înflorirea neîncetată a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

tul de lianți și azbociment Fieni, colectiv distins cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste", să aduc un cald omagiu secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita sa activitate consacrată progresului și propășirii patriei socialiste.La baza României moderne 

de azi stau conceptele și Ideile mult stimatului și iubitului nostru conducător. Progresul accelerat al economiei naționale în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, ridicarea la viață nouă a tuturor județelor, perfecționarea planificării și conducerii economiei, adincirea continuă a întregului nostru sistem democratic, prin care oamenii muncii — in calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — participă la conducerea societății, sint numai cîteva dintre marile opere și transformări pe care le-a înfăptuit întregul popor, urmindu-și cu dragoste și nestrămutată hotărire conducătorul.Referindu-se la acțiunea privind perfecționarea organizării muncii și modernizarea proceselor de producție, vorbitorul a arătat că măsurile prevăzute pentru prima etapă au fost aplicate în întregime, iar rezultatele au fost dintre cele mai bune, cu efecte pozitive în creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale și a consumurilor de energie e- lectrică și combustibil. în sporirea producției și a siguranței utilajelor în exploatare.Pentru cea de-a doua etapă sînt prevăzute măsuri cu „bătaie mai lungă", respectiv finele anului 1988, care vor rezolva definitiv problemele de fond ale activității combinatului de la Fieni și a căror eficiență pe ansamblu — așa cum ne-ați
CUVINTUL TOVARĂȘEI 

MARIA ANDRIESCU
Mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu.
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși.Congresul al III-lea al oamenilor muncii are loc într-o perioadă in care întregul nostru popor, strins unit în jurul partidului. al secretarului său general, acționează cu abnegație revoluționară și dăruire patriotică pentru transpunerea neabătută în practică a istoricelor hotărîri ale Congresului al XJII-lea al Partidului Comunist Român, a sarcinilor actualului plan cincinal.După ce a exprimat în numele colectivului de muncă de la întreprinderea „Azur" din Timișoara totala adeziune la ideile, tezele și orientările din magistrala cuvîntare rostită la congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu. vorbitoarea a spus : Realegerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, in înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, dovedește convingerea noastră fermă că. avîndu-vă tn continuare in frunte, vom traduce exemplar in viată obiectivele actualului cincinal, hotărî tor pentru viitorul poporului, nostru.Puternic însuflețiți de îndemnurile dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. ne-am organizat mai bine întreaga muncă, am pus accentul pe modernizarea producției, pe realizarea Programului privind perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activității economice și a . normativelor jiconomico-financiare. stabilind măsuri ferme pentru încadrarea riguroasă în consumurile aprobate la energie electrică, combustibili. materii prime și materiale, pentru desfășurarea în condițiile unei eficiente economice superioare a activității productive. Pentru respectarea disciplinei tehnologice. îndeplinirea ritmică și la toate sortimentele a producției planificate. Ca urmare a sprijinului permanent primit din partea tovarășei academician doctor Inginer Elena Ceaușescu. oersonali- tate proeminentă a lumii contemporane. savant de renume internațional, numai tn ultimii

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN UDREA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Dezbaterile din acest mare forum al democrației noastre muncitorești se desfășoară sub semnul unui nou document programatic, de o deosebită valoare teoretică și practică — magistrala cuvîntare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secrețar general al partidului, cel mai iubit fiu al poporului, strălucit militant revoluționar și patriot, genial ctitor al României moderne, proeminentă personalitate a lumii contemporane, de a cărui gindire creatoare și prodigioasă activitate sint legate succesele istorice dobin- dite de patria noastră în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.Profunda analiză a problemelor actualei etape de dezvoltare a întregii vieți economico-socia- le a patriei, făcută în această cuvîntare ne-a indicat măsurile ce se impun pentru realizarea sarcinilor de plan din acest an, a obiectivelor actualului cincinal. Iată de ce ne însușim întru totul tezele și ideile mobilizatoare cuprinse în acest strălucit document care constituie un insuflețitor program de acțiune. *Raportăm congresului că, tn spiritul indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii de la ,',Electroputere" acționează pentru realizarea sarcinilor ce le revin din planul național unic și din programele prioritare, în condiții de sporită eficiență. în acest scop, consiliul oamenilor muncii a imprimat producției, cercetării și proiectării uzinale și institutului de specialitate de care dispunem un mai puternic dinamism. împreună cu Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru motoare, transformatoare și aparataje electrice, am intensificat acțiu

indicat dumneavoastră — se va materializa încă înainte de încheierea actualului cincinal. Intre aceste măsuri evidențiez transformarea liniei de 800 tone/ zi de pe procedeul umed pe procedeul uscat de fabricație (cu precalcinare), . ceea ce va asigura creșterea de aproape trei ori a producției pe aceeași capacitate, in condițiile reducerii la jumătate a consumurilor specifice de combustibil, situ- indu-ne astfel la nivelul cel mai înalt al tehnicii mondiale in domeniul fabricării cimentului.Am .înțeles și mai bine din magistrala dumneavoastră cuvîntare importantele sarcini ce revin consiliilor oamenilor muncii în afirmarea autoconducerii muncitorești, în aplicarea cu fermitate a noului mecanism economico-financiar, în așezarea întregii activități economice pe bazele unei înalte eficiențe. Vă asigurăm că vom milita cu și mai multă hotărire pentru ridicarea nivelului politico-ideologic al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, pentru dezvoltarea conștiinței revoluționare, formarea unor înalte convingeri comuniste, care să se manifeste printr-o atitudine înaintată față de muncă, prin respectarea cu strictețe a normelor și principiilor eticii și echității socialiste, prin spiritul de dăruire, pasiune și abnegație pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului.

doi ani am asimilat în fabricație 10 produse noi. am repro- iectat 15 produse si modernizat 8 tehnologii, care au permis reducerea consumurilor specifice cu peste 12 milioane lei.Raportăm congresului că, în primele 8 luni din acest an am depășit productia-marfă industrială planificată cu peste 35 milioane lei, am obținut peste plan o producție de 1700 tone produse macromoleculare și am realizat integral fondul de marfă destinat exportului. Producția obținută peste prevederile de plan s-a realizat în totalitate pe seama creșterii productivității muncii.Pentru aplicarea fermă a mecanismului economico-financiar. a principiilor autoconducerii muncitorești, autogestiunii și autofinanțării, consiliul oamenilor muncii din întreprinderea noastră a luat măsuri de întărire a spiritului de răspundere revoluționară in utilizarea mijloacelor tehnice și materiale de care dispunem, asigurînd încadrarea in noile normative stabilite, respectarea graficelor de lichidare a imobilizărilor. Pină în prezent am reușit să accelerăm cu 4 zile viteza de rotație a mijloacelor circulante normate, fată de semestrul I.Rezultatele obținute pînă acum nu reflectă, însă, , pe deplin Puternicul potential uman și material de care dispunem si trebuie să arăt. în mod autocritic, că nu am reușit să Instaurăm peste tot un climat desăvîrșit de ordine și disciplină în realizarea ritmică a producției fizice, folosirea intensivă a capacităților de producție și asigurarea bazei tehnico-materiale.Intorcîndu-ne Ia locurile noastre de muncă, vă încredințăm mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. pe baza prețioaselor dumneavoastră orientări și indicații, vom urmări stăruitor ridicarea pe un nou plan calitativ a întregii noastre activități, dovedind prin noi și semnificative fapte de muncă adeziunea deplină la politica internă și externă a partidului și statului nostru consacrată propășirii continue a patriei, ridicării nivelului de trai material și spiritual al poporului.

nea de asimilare a produselor noi, inclusiv a celor destinate centralelor electrice nucleare, promovarea largă a mecanizării, automatizării și informatizării proceselor de producție, tipizarea și modulizarea constructivă, proiectarea asistată de calculator, introducerea electronicii de putere și a microelectronicii de comandă, reducerea gabaritelor și a greutății echipamentelor complexe.La sfîrșitul anului 1985, ponderea produselor noi și re- proiectate s-a ridicat la aproape 74 la sută, ceea ce a condus la eliminarea unor însemnate importuri, la valorificarea superioară a resurselor de materii prime și energetice ale țării, la creșterea exportului.Cu toate că am obținut o seamă de rezultate pozitive, rămî- nerile în urmă la unele sortimente, nerespectarea tuturor obligațiilor contractuale atestă existența unor deficiențe in stilul și metodele de muncă ale consiliului oamenilor muncii. Vă raportăm că la „Electropu- tere", aceste stări de lucru au făcut obiectul unei exigente a- nalize în adunările generale ale oamenilor muncii, stabilindu-se măsuri corespunzătoare pentru înlăturarea lor.Vom urmări realizarea, în continuare, perfecționarea permanentă a pregătirii profesionale a oamenilor muncii la toate nivelurile și in toate compartimentele, perfecționarea organizării producției și a muncii, aplicarea fermă' a noului mecanism economico-financiar, stimularea forței de concepție, a mișcării de invenții și inovații.Vă asigurăm, mult stimate și Iubite tovarășe secretar general, Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru colectiv, în frunte cu comuniștii, va face totul pentru transpunerea în viață a hotărîrilor congresului, a indicațiilor și îndemnurilor dumneavoastră mobilizatoare, pentru a aduce o contribuție cit mai mare la înfăptuirea mărețelor Obiective stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
CORNEL

Mult Iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,înainte de toate doresc să afirm cu toată vigoarea si cu toată căldura inimii mele satisfacția și fericirea pentru realegerea, intr-o atit de impresionantă unanimitate. într-o atmosferă de entuziasm fără margini, ca președinte al Consiliului National al Oamenilor Muncii pe cel care, din fragedă tinerețe, și-a închinat întreaga viată cauzei fericirii poporului, cauzei înălțării României pe culmile comunismului, libertății și demnității, pe cel care de 21 de ani, in fruntea partidului și a tării, a adus poporul român la înfăptuiri fără seamăn, pe secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dăm o înaltă prețuire magistralei expuneri prezentate în fața celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii de tovarășul Nicolae Ceaușescu. document programatic de o deosebită valoare teoretică și practică. Gîndirea creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu dă expresie cerințelor obiective fundamentale care decurg din realitățile lumii contemporane, în virtutea cărora se impune promovarea cu perseverentă a relațiilor economice între toate stătele lumii, afirmarea mai puternică a principiilor echității. a deplinei egalități și avantajului reciproc în interesul progresului economic și social.Pătrunși de ampla semnificație a raportului dezarmare -- dezvoltare pentru potențarea progresului fiecărei țări, ne exprimăm atașamentul deplin fată de noua inițiativă constructivă a secretarului general al partidului privind trecerea la reducerea efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare. chemare care este în deplină concordantă cu aspirațiile vitale ale lumii contemporane și deschide o nouă posibilitate de manifestare concretă a expresiei voinței statelor europene de a acționa pentru dezarmară șt pace.Dezvoltarea multilaterală, fără precedent a tării, a arătat în continuare vorbitorul, a schimbat radical locul României în economia mondială. Mutațiile calitative care au avut loc iși găsesc una din expresiile lor cele mai grăitoare în transformarea României din exportatoare de materii prime și produse agricole in exportatoare de, instalații complexe, produse de vîrf ale chimiei, ale industriei electronice, aviației, într-un cuvint. produse care încorporează inteligenta creatoare și hărnicia poporului român.Beneficiem. în acest sens, de suportul solid creat de aplicarea programelor dezvoltării științifice și extinderii progresului tehnic, elaborate sub conducerea tovarășei Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului, savant de largă recunoaștere internațională, căreia ii aducem un vibrant omagiu pentru activitatea laborioasă pe care o desfășoară zi de zi în slujba patriei și poporului.Referindu-se la rezultatele obținute în activitatea de comerț exterior din acest an. care au fost supuse unor îndreptățite critici de secretarul general al partidului, îndeosebi pentru faptul că planul de export, sarcină de importantă vitală a economiei naționale, nu a fost realizat integral, vorbitorul a arătat că între cauzele principale ale nerealizării planului se află neasigurarea cu contracte ferme a întregii producții destinate exportului, manifestarea unor serioase neajunsuri in cunoașterea, prospectarea și diversificarea piețelor externe.în mod cu totul nejustificat, a spus vorbitorul, a scăzut preocuparea ministerelor, centralelor. întreprinderilor producătoare, a întreprinderilor de co-
CUVINTUL TOVARĂȘULUI 

TITUS CRUDU
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați to

varăși,Dînd glas adeziunii depline a întregului colectiv de oameni ai muncii de la întreprinderea „Grivița roșie" din Capitală fată de tezele. indicațiile și orientările cuprinse în magistrala cuvîntare rostită la deschiderea congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu. document ce reliefează cu putere forța gindirii și personalității novatoare a conducătorului iubit și stimat al partidului și statului nostru, vă rog să-mi îngăduiți să aduc cel mai fierbinte omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu. ctitorul României moderne, marele erou al clasei noastre muncitoare, al întregului popor, care cu nețărmurită dăruire patriotică și abnegație revoluționară, conduce destinele națiunii noastre, libere și independente. spre cele mai înalte culmi ale civilizației comuniste.Raportez congresului, dumneavoastră. mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din Întreprinderea noastră, distinsă de două ori consecutiv cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste". înfăptuind indicațiile pe care le-ați dat cu prilejul vizitelor del lucru efectuate în această puternică cetate muncitorească, au obținut rezultate importante în îndeplinirea sarcinilor de plan, a indicatorilor de eficientă, si- tuîndu-se și după opt luni din acest an pe un loc fruntaș în întrecerea socialistă. în perioada care a trecut de la începutul anului, productia-marfă industrială a fost realizată în proporție de 102,3 la sută, producția netă — 104,1 la sută, iar sarcina de creștere a productivității

PACOSTEmert exterior pentru participarea la licitațiile internaționale. deși acestea constituie, în multe cazuri, singurele căi de obținere a unor contracte de valori importante. îndeosebi pentru obiective complexe. Am făcut prea puțin pentru a informa industria asupra cerințelor și tendințelor piețelor internaționale, astfel ca aceasta să-și poată adapta operativ producția de export.Doresc să vă asigur că am tras toate învățămintele din criticile justificate privind ne- aplicarea fermă a raporturilor contractuale între întreprinderile de comerț exterior și unitățile producătoare, ceea ce a condus la întîrzierea livrării mărfurilor și la constituirea de stocuri.Raportăm că au fost luate toate măsurile ca pînă la sfir- șitul lunii septembrie să se normalizeze această situație și acționăm cu hotărire pentru ca și întreprinderile de comerț exterior să poarte răspunderea nu numai pentru contractare dar și pentru predarea mărfurilor la beneficiar și încasarea contravalorii acestora.Ne angajăm să traducem in viată orientările pe care ni le-ati dat privind intensificarea participării la specializarea si cooperarea în producție, in conformitate cu programele de colaborare de. lungă durată cu țările socialiste din C.A.E.R., și vom acționa pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste. asigurînd urmărirea sistematică a modului de finalizare a prevederilor acordurilor de lungă durată și a protocoalelor.Vom intensifica, in continuare. relațiile cu țările în curs de dezvoltare, cu țările capitaliste dezvoltate, pe temeiul principiilor care călăuzesc întreaga politică externă a partidului nostru.Asigur congresul, pe dumneavoastră. mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că am tras toate concluziile din criticile aspre — dar pe deplin întemeiate — ce ne-au fost a- dresate și că vom acționa în așa fel incit să determinăm o schimbare radicală a stilului și metodelor noastre de muncă, să introducem in întreg sistemul de comerț exterior un puternic spirit de exigentă, de ordine și disciplină, de devotament și dăruire în apărarea intereselor naționale.In centrul preocupărilor noastre vom pune creșterea pregătirii politico-profesionale. a competentei fiecăruia pentru valorificarea cu cea mai înaltă responsabilitate și maximă eficientă a produselor muncii și inteligentei poporului nostru.Tinînd seama de sarcinile sporite ce ne revin în perioada 1986—1990 și de necesitatea acoperirii din timp cu comenzi a producției de export. îndeosebi pentru mărfurile cu ciclu lung de fabricație, am luat măsuri ca. în paralel cu finalizarea programului de contractări pe 1986, să încheiem cit mai multe contracte pentru 1987 și anii următori. Sarcinile de contractări au fost repartizate pe zone geografice și țări, ceea ce ne va permite să lucrăm organizat și în perspectivă. să dăm mandate precise delegațiilor de contractare care se vor deplasa pe diverse piețe.Industria pe care am construit-o în anii socialismului ne permite să extindem aria geografică a exporturilor, să utilizăm forme avansate de cooperare. astfel incit pe această cale și prin dezvoltarea comerțului în compensație și a acordurilor de lungă durată să asigurăm necesarul economiei naționale de materii prime și materiale de bază.Ne angajăm în fata marelui forum al democrației muncito- rești-revolutionare. a dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, a spus in încheiere vorbitorul, să acționăm cu maximă exigentă si răspundere. să facem totul pentru înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce ne revin.

muncii a fost depășită cu 3,1 la sută. La export am realizat pe 8 luni integral volumul de producție planificat, cu o depășire de peste 3 milioane lei.Corespunzător sarcinilor ce ni le-ati dat, in centrul preocupărilor noastre s-a aflat realizarea programelor de modernizare a fluxurilor de fabricație, de organizare pe baze noi a producției și a muncii, care să permită realizarea ritmurilor de creștere, a productivității muncii și eficientei economice, tn acest sens, am introdus procedee tehnologice de mare performanță cum sînt : sudura automată cu pendularea arcului electric, dispozitive programabile la mașinile-unelte. mandri- narea hidraulică a țevilor în placa tubulară și altele, ceea ce a permis asimilarea în fabricație a unor utilaje tehnologice de înaltă performantă tehnică, recunoscute și solicitate pe piața externă.Pentru toate acestea, vă rog să-mi îngăduiți să exprim cele mai alese mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și Invățămîntului, care prin activitatea, de înalt prestigiu pe care o desfășoară aduce o contribuție esențială Ia înfăptuirea programelor de dezvoltare intensivă a economiei naționale. la realizarea unei noi calități a muncii și a vieții in toate domeniile.Țin să subliniez faptul că adunările generale ale oamenilor muncii, atît de la nivelul secțiilor, cît și al întreprinderii, care au precedat congresul nostru, au analizat critic și autocritic unele neajunsuri privind calitatea producției, organizarea muncii, asistenta tehnică în schimburi, aprovizionarea neritmică cu materii prime și materiale stabilind măsuri 
(Continuare în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI AL lll-LEA AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. a IV-a) pentru creșterea răspunderii compartimentelor funcționale, a cadrelor de specialitate pentru introducerea mai rapidă a tehnicii noi, folosirea mai bună a capacităților de producție, a timpului de lucru, pentru organizarea cursurilor de calificare și policalificare a personalului muncitor.Sintem conștienți, așa cum ne cereți dumneavoastră mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că trebuie să învățăm mereu pentru a putea răspunde noilor exigente tehnice și științifice, în vederea valorificării la maximum a potențialului tehnic și uman de care dispunem. Trebuie să ne perfecționăm, de asemenea, sti

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE STOICA

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați 
tovarăși,Permiteți-mi să exprim la a- cest înalt forum al democrației muncitorești revoluționare, in numele tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile doljene, adeziunea totală la conținutul magistralei expuneri rostite in deschiderea lucrărilor congresului de ilustrul nostru conducător de partid și de stat, personalitate proeminentă a lumii contemporane, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest document politic, însuflețitor program de muncă și luptă pentru întregul nostru partid și popor, prin tezele, concluziile și orientările fundamentale ce le cuprinde, îmbogățește vasta operă teoretică a secretarului general al partidului, tezaurul gîn- dirii economice și social-politice contemporane, proiectează, pe temeiuri științifice, cu realism și cutezanță revoluționară, sarcinile prioritare pe care le avem de înfăptuit in acest an, în cincinalul pe care-1 străbatem și în perspectivă, potrivit hotărîrilor Congresului al XlII-lea al partidului.Exprimîndu-vă și cu acest prilej un profund omagiu și recunoștință pentru abnegația și eroismul cu care conduceți partidul și poporul, destinele socialiste ale patriei, mult stimate tovarășe secretar general, ne angajăm să facem totul pentru ca sarcinile ce ne revin din magistrala dumneavoastră expunere să fie transpuse in practica activității organelor și organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de muncă. Hotă- ririi de realegere a dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, adoptată într-o impresionantă unanimitate de congres și de forumurile muncitorești care l-au precedat, îi vom răspunde zi de zi prin fapte demne de muncă, printr-o activitate mai bine organizată și mai eficientă, desfășurată în spirit de răspundere, disciplină și exigență revoluționară.Referindu-se Ia rezultatele obținute de oamenii muncii din Dolj pe 8 luni din 1986, vorbitorul a arătat că în marea majoritate a întreprinderilor planul la producția-marfă industrială a fost realizat și depășit. Pe ansamblul județului această depășire a fost de 1.7 miliarde la1. Consiliul județean al oamenilor muncii și-a concentrat mai mult atentia pentru îmbunătățirea activității unităților producătoare de energie si combustibili. Pînă la această dată s-au produs peste nlan 384 milioane kWh energie electrică.în același timp, trebuie să arătăm deschis, autocritic, că rezultatele înregistrate nu ne mulțumesc, că în industrie și în celelalte sectoare economice s-au manifestat neajunsuri, s-au înregistrat restanțe. între cauzele principale care au generat restanțe, precumpănitoare au fost neajunsurile din munca noastră, a unor organe și organizații de partid, organe de conducere colectivă, care nu au reușit să mobilizeze întregul potențial material, tehnic și uman de care dispunem pentru realizarea ritmică și la nivel calitativ superior a producției fizice și marfă, a exportului, investițiilor, a indicatorilor de eficientă.Vă raportez că Ia adunările generale și la conferința județeană a oamenilor muncii s-au examinat exigent, atît neajunsurile și cauzele acestora, cit și măsurile practice, tehnice și organizatorice care să conducă la recuperarea restanțelor la fiecare produs și sortiment în parte, organizarea superioară a producției și a muncii, folosirea la parametrii planificați a capacităților de producție, îm

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GLIGOR URS

Mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu.

Stimate tovarășe și stimați 
tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să exprim, în numele oamenilor muncii din județul Cluj și al metalurgiștilor de la Cimpia Turzii, respectul și nețărmurita noastră recunoștință față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția determinantă la elaborarea și înfăptuirea politicii științifice a partidului și statului, a cărui activitate teoretică și practică pătrunsă de un puternic patos revoluționar stă la baza făuririi Româ-niei socialiste moderne.Trăim cu toții momente mare satisfacție țătoare mindrie pentru reînvestirea Nicolae Ceaușescu de președinte al Național al Oamenilor Muncii, expresie grăitoare a încrederii nemărginite a clasei noastre muncitoare, a întregului popor în politica partidului și statului

de și înăl- patriotică tovarășului în funcția Consiliului 

lul și metodele de muncă pentru a imprima actului de conducere o eficiență maximă.Asigurîndu-vă că am desprins din dezbaterile la acest congres concluziile necesare pentru îmbunătățirea întregii noastre activități, permiteți-mi să vă încredințez mult iubite și stimate tovarășe secretar general că, urmîndu-vă neabătut indicațiile și orientările date, strălucitul dumneavoastră e- xemplu de dăruire patriotică, vom face totul pentru a îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile prevăzute de cel de-al XlII-lea Congres al partidului pentru continua înflorire a scumpei noastre patrii, pentru victoria socialismului și comunismului pe pămîntul României.

bunătățirea tehnologiilor de fabricație în vederea ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției.Pornind de la orientările și indicațiile dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, acordăm prioritate îmbunătățirii, în continuare, a activității in unitățile din domeniul energiei și combustibilului. Acționăm cu sprijinul ministerului de resort ca pînă la 1 noiembrie să se efectueze repararea tuturor grupurilor energetice și realizarea stocului de cărbune necesar, astfel îneît să creăm condiții ca termocentrala Ișalnița să pulseze zi de zi. inclusiv pe timpul iernii, cantități tot mai mari de energie electrică în sistemul național. Tot în acest scop acordăm prforitate soluționării problemelor care au mai rămas în vederea punerii în funcțiune, în cel mai scurt timp, a grupului 1 de la Termocentrala II Craiova și intensificării lucrărilor la cel de al doilea grup.Acționăm susținut pentru a- plicarea cu bune rezultate a programelor de organizare și modernizare a proceselor de producție. Din etapa I de modernizare au fost finalizate pînă în prezent 2 200 măsuri.Pe baza acțiunilor stabilite prin programul de asimilare și modernizare a produselor, de valorificare superioară a potențialului local de cercetare științifică și inginerie tehnologică — creat și dezvoltat continuu ca urmare a'sprijinului direct, de înaltă competență, primit din partea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, pentru care îi adresăm cele mai calde și vii mulțumiri — se va asigura creșterea substanțială a ponderii produselor de înalt nivel tehnic și competitiv pe plan mondial în volumul total al producției.Pentru realizarea tuturor sarcinilor ce ne revin acordăm atenție deosebită îmbunătățirii stilului și metodelor noastre de muncă, ale consiliilor oamenilor muncii, fiind convinși că neajunsurile care șe mențin în diferite unități și sectoare, restanțele pe care le înregistrăm în realizarea planului, strîns legate de munca noastră, exprimă unele defecțiuni existente încă în modul de organizare și conducere a producției, în felul în care repartizăm și utilizăm forțele umane și materiale, cum urmărim aplicarea hotărîrilor și a programelor adoptate. Efortul comitetului județean de partid, al consiliului județean al oamenilor muncii va fi concentrat de aceea, tot mai mult, in direcția creșterii competenței consiliilor oamenilor muncii, pentru soluționarea problemelor de fond ale producției, organizarea mai bună a acesteia, întărirea ordinii și a disciplinei în fiecare compartiment și loc de muncă.In încheiere, vorbitorul a spus : îngăduiți-mi să exprim și eu deplina adeziune la politica externă a partidului și statului, să susțin din toată inima noile inițiative de pace și colaborare între popoare formulate de tovarășul. Nicolae Ceaușescu în expunerea prezentată in cadrul congresului, inițiative care vor avea, fără îndoială, un deosebit ecou pozitiv in viața politică internațională. Și de această dată, prin glasul eminentului nostru conducător, a cărui excepțională contribuție la promovarea climatului de pace, securitate internațională, colaborare și prietenie între popoare este unanim recunoscută și prețuită pe toate meridianele lumii, România socialistă își exprimă în toată plenitudinea vocația sa pașnică și constructivă, rolul tot mai important pe care îl are în soluționarea complexelor probleme ale lumii contemporane, ins apărarea dreptului fundamental al oamenilor de pretutindeni — dreptul la viață, dreptul la pace.

nostru, garanția sigură că minunatele planuri și • programe de dezvoltare economico-so- cială a României socialiste vor fi înfăptuite neabătut.Vă raportăm, mult stimate și iubite tovarășe- Nicolae Ceaușescu, că, transpu- nind in viată orientările și indicațiile de excepțională însemnătate date de dumneavoastră cu prilejul vizitelor de lucru efectuate la Combinatul metalurgic din Cimpia Turzii, colectivul nostru acționează cu hotărîre pentru realizarea de oteluri speciale. în acest scop fiind puse în funcțiune noi și importante capacități de producție. intre care extinderea oțelăriei electrice, o modernă secție de fabricație a electrozilor speciali de sudură, o nouă trăgătorie de oțeluri speciale, capacități pentru produsele prioritare din programul energetic nuclear, electrotehnică, industria aeronautică și alte ramuri economice. Menționez că, acționîn,d în spiritul orientărilor și sarcinilor date de dumneavoastră, ponderea produselor Ia nivel tehnic mondial. în totalul producției, va fi de 86 

la sută în acest an și de peste 95' la sută în 1990.Deplin conștienți de marile răspunderi ce ne revin în Înfăptuirea planurilor și programelor speciale de propășire a patriei, nu sintem și nu putem fi mulțumiți întru totul de ceea ce am realizat. Dacă am fi muncit mai bine, cu mai multă răspundere, dacă am fi organizat mai bine munca în toate sectoarele de activitate, rezultatele noastre ar fi fost superioare și nu am fi înregistrat unele neîmpliniri. Ne angajăm în fața congresului că vom mobiliza toate forțele și resursele de care dispunem pentru recuperarea cit mai grabnică a restanțelor la producția fizică. In acest scop, așa cum ați indicat în magistrala dumneavoastră cuvîntare, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom lua măsuri h'otărite pentru întărirea ordinii și disciplinei, pentru creșterea răspunderii Ta toate nivelurile, vom pune capăt cu desăvîrșire tuturor lipsurilor din activitatea consiliilor oamenilor muncii.Ferm hotărîți să imprimăm muncii noastre o nouă calitate.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

JENICĂ BĂLAN
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu.
Stimați tovarăși.Grandioasa noastră manifestare politică, ce reunește reprezentanții oamenilor muncii din întreaga tară, ne oferă prilejul să evocăm cu mindrie și profund respect bogata și îndelungata activitate revoluționară de peste cinci decenii, din cei 65 de ani de existență ai Partidului Comunist Român, a celui mai strălucit fiu al poporului român, de a cărui gîndire și acțiune cutezătoare se leagă mărețele victorii ale întregii noastre națiuni, luminoasele programe de viitor — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Exprimăm sentimentele noastre de profundă stimă și aleasă prețuire l'ață de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. militant de frunte al partidului, savant de renume mondial, care desfășoară o activitate neobosită, profund revoluționară, pentru asigurarea unei dezvoltări dinamice, intensive a economiei naționale, pentru înflorirea învățămîntu- lui, științei și culturii românești.Dăm glas totalei noastre adeziuni față de aprecierile, indicațiile și orientările dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cuprinse în magistrala cuvîntare rostită la deschiderea lucrărilor congresului, strălucită analiză exigentă, profund științifică, a activității desfășurate pentru înfăptuirea sarcinilor dezvoltării multilaterale a patriei, mobilizator program de acțiune pentru organele și organizațiile de partid, pentru organele de conducere colectivă din toate unitățile economice, în vederea creșterii calității și eficienței muncii, a transpunerii în viată a prevederilor celui de-al 8-lea cincinal de trecere a tării la un stadiu nou, superior de dezvoltare.Raportez congresului că oamenii muncii din cooperația meșteșugărească vrînceană. sub conducerea organelor și organizațiilor de partid. angajați plenar în ampla întrecere pentru înfăptuirea sarcinilor de plan, au depășit principalii indicatori economici și financiari din perioada care a trecut din acest an. Planul la producția- marfă industrială a fost îndeplinit în proporție de 104,6 la sută, producția netă — 108,5 la sută, exportul'— 105,5 la sută.

CUVlNTUL 
EUGENIA

Mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată și iubită tovarășă 
Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,îmi revine deosebita cinste ca, in numele celor ce trăiesc și muncesc în județul Sibiu, să dau glas sentimentelor de nețărmurită bucurie și mîndrie patriotică pentru realegerea în inalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele României socialiste, luptător neînfricat pentru cauza socialismului, a independenței și suveranității patriei, erou al păcii, a cărui prodigioasă activitate este pusă în slujba progresului general al țării.Folosesc și acest prilej pentru a adresa de la înalta tribună a acestui reprezentativ forum al democrației muncito- rești-revoluționare un vibrant omagiu mult iubitei și stimatei tovarășe Elena Ceaușescu, strălucit om politic și eminent savant de renume mondial, care desfășoară o exemplară activitate dedicată progresului neîntrerupt al economiei românești, afirmării puternice a învăță- mîntului, științei și culturii în patria noastră.Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, acționînd in spiritul orientărilor și sarcinilor trasate de dumneavoastră, pe linia accentuării laturilor calitative ale activității productive, oamenii muncii din județul Sibiu au obținut in 8 luni din acest an o producție- marfă suplimentară în valoare de 224 milioane lei, în condițiile depășirii productivității muncii planificate cu 2 356 lei pe persoană, ceea ce ne dă garanția realizării planului pe acest an și pe întregul cincinal la toți indicatorii.Apreciind activitatea noastră în lumina înaltelor exigențe formulate în magistrala dumneavoastră cuvîntare, mult stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, înțelegem și mai limpede că munca noastră nu s-a ridicat la nivelul cerințelor actualei etape și al condițiilor materiale de care dispunem. Colectivul întreprinderii 

o înaltă eficiență, corespunzător cerințelor actualei etape, vom acționa cu toată hotărîrea și răspunderea pentru aplicarea mecanismului economico-fi- nanciar. Intensificînd munca organizatorică și politico-edu- cativă. ridicînd nivelul de pregătire generală a tuturor muncitorilor. tehnicienilor și inginerilor, îmbunătățind stilul și metodele de lucru ale organului de conducere colectivă, sintem ferm hotărîți să asigurăm creșterea răspunderii față de realizarea sarcinilor de plan, exercitarea efectivă și eficientă a calității oamenilor muncii de proprietari, producători și beneficiari.Asigurăm congresul. pe dumneavoastră, mult stimate și iubi te tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom fi la înălțimea marilor exigențe formulate de dumneavoastră, îndeplinindu-ne cu cinste și înaltă răspundere sarcinile ce ne revin în anul 1986 și în întregul cincinal 1986—1990, spo- rindu-ne contribuția la înălțarea pe noi culmi de progres și civilizație a patriei noastre — România socialistă.

Analizindu-ne însă în mod critic și autocritic activitatea, trebuie să recunoaștem că mai avem unele neîmpliniri, îndeosebi în privința calității și diversificării serviciilor puse la dispoziția populației, a comportamentului meseriașilor în relațiile cu publicul, în respectarea termenelor de execuție a lucrărilor, cu repercusiuni negative asupra realizărilor eco- nomico-financiare ale unităților, a îndeplinirii indicatorilor de eficientă.Așa cum ați subliniat dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în cuvjntarea rostită la deschiderea congresului. „Nici o automatizare și. robotizare nu poate înlocui omul ! Și în perioada următoare, și în viitor, întotdeauna, omul va continua să reprezintă factorul hotărîtor al progresului și civilizației, al dezvoltării economice și sociale". Tocmai de aceea ne angajăm în fața congresului — a arătat în continuare vorbitorul — să facem totul pentru ridicarea continuă a nivelului de cunoștințe profesionale. teh- nico-științifice, de cultură generală a tuturor lucrătorilor, pentru realizarea unei adevărate revoluții în gîndirea și în munca oamenilor. în conștiința acestora.Totodată, avînd în vedere sarcinile importante ce revin cooperației meșteșugărești din programul de creștere a nivelului de trai și de ridicare continuă a calității vieții oamenilor, program aflat pe ordinea de zi a lucrărilor congresului, vom acționa cu toată hotărîrea pentru perfecționarea conducerii tuturor unităților, pentru trecerea la dezvoltarea intensivă,' pentru Organizarea întregii activități pe principii superioare, de înaltă eficientă, ținînd cont în permanentă de evoluția cerințelor de mărfuri și servicii ale populației.Vă rog să-mi permiteți ca de la această înaltă tribună să exprim satisfacția tuturor colectivelor muncitorești din județul nostru pentru reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, văzînd în aceasta garanția sigură a înfăptuirii mărețelor programe ale celui de-al XlII-lea Congres al partidului de înflorire multilaterală a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
TOVARĂȘEI 

LEONHARD„Textila" Cisnădie, în care îmi desfășor activitatea, deși a obținut de la începutul acestui an importante depășiri de plan — 7,8 milioane lei la producția- marfă, 8 milioane lei la export, 8,5 milioane lei la investiții — nu a reușit să-și realizeze planul la toți indicatorii. Cauzele acestor nerealizări se regăsesc in stilul și metodele de muncă ale consiliului oamenilor muncii din întreprindere, care nu a urmărit îndeaproape, zilnic și cu maximă fermitate, îndeplinirea programelor pentru realizarea producției fizice în fiecare secție și atelier. Deși am întocmit programe de modernizare a tehnologiilor și a producției, specialiștii noștri nu au promovat cu suficient curaj noul, folosind încă metode și tehnologii ce nu mai corespund nivelului și cerințelor etapei actuale.Trăgind concluziile necesare din analiza critică și autocritică a activității desfășurate, organizația de partid, consiliul oamenilor muncii vor acționa mai ferm pentru modernizarea utilajelor, folosirea intensivă a întregii baze tehnico-materiale și reintroducerea în circuitul productiv a unui volum sporit de materii prime recuperabile.Ne angajăm in fața congresului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa energic pentru creșterea mai puternică a răspunderii organului colectiv de conducere, precum și a răspunderii personale a cadrelor tehnice, a tuturor oamenilor muncii, în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari, în înfăptuirea autoconducerii muncitorești și autogestiunii, a- plicînd cu fermitate principiile socialiste de retribuție pe baza acordului global. în contextul măsurilor de perfecționare a sistemului de finanțare și creditare a activității economice, ne vom intensifica eforturile pentru reducerea imobilizărilor materiale și. financiare, creșterea vitezei de rotație a fondurilor circulante și de producție și crearea, pe această bază, a unei reale autonomii financiare a întreprinderii.Mă declar întru totul de acord cu documentele supuse dezbaterii congresului și vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu, că noi, cei care trăim și muncim în județul Sibiu, sintem angajați cu întreaga noastră putere de muncă și dăruire revoluționară în îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin in acest
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOAN AVRAM
Mult iubite și stimate

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,în climatul de înaltă responsabilitate generat de magistrala cuvîntare rostită în cadrul congresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu dezbatem documente de o însemnătate majoră, menite să asigure îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului. Aceste importante documente pun in evidență contribuția definitorie a secretarului general al partidului la fundamentarea științifică, profund realistă a dezvoltării dinamice, echilibrate a economiei naționale, a întregii noastre societăți.Beneficiind de sprijinul permanent al conducerii partidului, în cincinalul 1981—1985 sectorul energetic a cunoscut o puternică dezvoltare : au intrat în funcțiune noi capacități, a crescut producția de energie electrică, s-au pus in valoare noi resurse energetice, s-a asigurat o utilizare mai judicioasă a energiei în economie.în perioada care a trecut dip anul 1986 am sporit producția de energie electrică cu 7 la sută față de aceeași perioadă din anul trecut, sistemul energetic național a funcționat la o frecvență mai bună și s-a asigurat alimentarea continuă a consumatorilor cu energie electrică.în continuare, vorbitorul a abordat o serie de aspecte și probleme ale îmbunătățirii muncii în domeniul energiei. Cu toate realizările, în energie sînt încă multe lipsuri și neajunsuri care țin, în primul rînd, de activitatea noastră, a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, centrale industriale și minister.Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că pentru eliminarea acestor de-, ficiențe și funcționarea cit mai sigură a sistemului energetic național vom acționa ferm, îmbunătățind substanțial modul de conducere și de control în centralele electrice, funcționarea acestora în schemă completă, creșterea gradului de agregatizare în reparații, precum și sporirea producției proprii de piese de schimb și subansamble. De asemenea, așa cum ne-ați indicat, vom intensifica puternic perfecționarea pregătirii profesionale și policalificarea lucrătorilor din centralele. electrice. .Prin traducerea în fapt a o- rientărilor privind folosirea la maximum a cărbunilor inferiori, se va asigura, în acest cincinal, creșterea producției în termocentralele pe cărbune cu 70 la sută față de realizările din anul 1985. Vom acționa ferm pentru creșterea gradului de disponibilitate al termocentralelor la peste 75 la sută, prin optimizarea tehnologiilor. îmbunătățirea alimentării cu cărbune omogenizat, concomitent cu întărirea ordinii, disciplinei și întronarea exigenței muncitorești.In acest cincinal va crește puterea instalată cu 2 000 MW în centralele electrice de termo- ficare pe cărbune, care vor produce în sistem combinat e- nergie electrică și energie termică pentru industrie și populație.In cadrul acțiunii privind utilizarea completă a potențialului hidroenergetic al riurilor, în
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ALEXANDRU GAGU
Mult iubite și stimate

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă

Elena Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, de la înalta tribună a forumului nostru muncitoresc, să dau glas sentimentelor de profundă dragoste, recunoștință și admirație ale tuturor oamenilor muncii de la întreprinderea de utilaj greu „Progresul" — Brăila față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, strălucit fiu al patriei noastre, erou între marii eroi ai neamului, pentru îndelungata activitate revoluționară consacrată cu generoasă dăruire patriotică edificării socialismului și comunismului în România, păcii, colaborării între popoare, progresului in lume.îndeplinesc o datorie de onoare exprimînd adeziunea fierbinte a întregului personal muncitor pe care îl reprezint față de realegerea dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu. în inalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. Vedem în aceasta un act politic de excepțională însemnătate. garanția mersului nostru înainte pe calea socialismului și comunismului.Vă raportăm. mult stimate tovarășe secretar general, că prin măsurile luate, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, am realizat contractele la export pe 8 luni, am acționat cu răspundere comunistă pentru înfăptuirea programelor speciale privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Am asimilat de noi produse tria energetică, navală, pentru funciare. De

o gamă largă pentru indus- extractivă și îmbunătățirile asemenea, a fostreproiectată întreaga gamă de excavatoare hidraulice, reușind să reducem greutatea totală a acestora cu pînă la 10 la sută, iar consumul de metale neferoase cu pină la 50 la sută. Prin acțiunile de recuperare și refolosire a resurselor energe

an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea neabătută a mărețului program de înflorire multilaterală a patriei noastre dragi — Republica Socialistă România.

cincinalul actual se va instala în hidrocentrale o putere de peste 2 000 MW, producția de energie electrică în hidrocentrale urmînd să crească cu 6 miliarde kWh. Vor fi puse în funcțiune noi hidrocentrale pe Dunăre, Rîul Mare. Criș, Jiu și pe alte cursuri de apă.O contribuție de cea mai mare importanță la satisfacerea necesarului de energie al tării, in actualul cincinal, îl vor avea capacitățile din cadrul centralelor nuclearo-electrice, în care scop au fost intensificate lucrările de investiții și de construcții, de asimilare în țară a materialelor și echipamentelor, conform programelor stabilite.Sintem de asemenea profund preocupați de folosirea intensivă a resurselor energetice neconvenționale : energia solară și energia geotermică.Sub directa coordonare a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, președintele Consiliului Național al Științei și învățămîntului, eminent om politic și savant de renume mondial, desfășurăm un vast program de integrare a resurselor energetice refolosibile de pe platformele industriale, a noilor surse de energie, de reducere a consumurilor specifice de energie în propriul sector, cit și în economie, exprimînd și cu acest prilej înalta noastră gratitudine pentru sprijinul a- cordat.Așa cum ați indicat dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, o sarcină foarte importantă pentru sectorul e- nergetic este raționalizarea activității de transport și distribuție a energiei electrice, prin reducerea densității rețelelor, a treptelor de tensiune, a numărului de stîlpi și rețele electrice utilizate. Materializînd aceste sarcini vom reintroduce în circuitul agricol importante suprafețe de teren ocupate astăzi de rețelele electrice.Alături de toți oamenii muncii, de întregul popor — a arătat în încheiere vorbitorul — aducem un profund omagiu și ne exprimăm deplina satisfacție pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretarul general al partidului, președintele Republicii, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, strălucit militant și patriot înflăcărat, în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, fiind convinși că, sub înțeleaptă sa conducere, oamenii muncii din tara noastră vor depune toate eforturile pentru creșterea în continuare a prosperității României socialiste.Totodată, doresc să reafirm acordul tuturor energeticieni- lor la politica internă și externă a partidului și statului nostru, inițiată și promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în deplină concordantă cu aspirațiile întregului nostru popor pentru pace, conviețuire pașnică și cooperare cu popoarele lumii.Ne angajăm în fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducătorul strălucit care luptă cu consecventă și abnegație pentru împlinirea năzuințelor supreme ale poporului nostru de libertate, independență, bunăstare și pace, ctitorul României socialiste moderne de azi, că — urmînd neabătut minunatul dumneavoastră exemplu de muncă și viață revoluționară — vom face totul pentru a fi demni contemporani ai acestei epoci încrustate cu litere de aur în istoria neamului, „Epoca Nicolae Ceaușescu".

tice secundare, am economisit, numai în 8 luni din acest an, 41 000 tone combustibil convențional. încadrîndu-ne în consumurile normate de combustibil și energie electrică.Sintem, desigur, conștienți că în activitatea noastră mai sînt încă rezerve insuficient valorificate, că se mai manifestă neajunsuri, îndeosebi în ceea ce privește folosirea intensivă a capacităților de producție, perfecționarea pregătirii profesionale și policalificarea forței de muncă, în aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, în condițiile în care stocurile supranormative se mențin incă Ia un nivel ridicat.Avem încă destul de multe de făcut pentru ca revoluția tehnico-științificij, pe care sintem chemați s-o înfăptuim, să fie completată, în primul rînd, de o adevărată revoluție în modul de a gîndi, de a înțelege necesitatea conducerii științifice a proceselor de producție, de a înlătura din activitatea noastră practicile comode, birocratice, de justificare a nerealizărilor.Mă asociez — a spus în continuare vorbitorul — criticilor exprimate în congres și care arată că în adunările generale ale oamenilor muncii se fac multe propuneri justificate, de a căror îndeplinire depinde Soarta producției, propuneri care sint adresate ministerelor, centralelor, dar la care uneori nu se răspunde, iar alteori se răspunde formal.Iată de ce, de la tribuna acestui înalt forum al clasei muncitoare, în spiritul fermității revoluționare de care este pătrunsă cuvîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, propunem guvernului să se efectueze un control mai exigent asupra activității consiliilor de conducere, să fie trași la răspundere toți cei care dau dovadă de lipsă de răspundere în rezolvarea problemelor majore ale producției ridicate de oamenii muncii.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu dăruire 

patriotică și abnegație revoluționară pentru transpunerea in viață a orientărilor și indicațiilor dumneavoastră, a programelor supuse dezbaterii congresului, pentru înfăptuirea obiecti
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI

IOSIF
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,Cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii se înscrie ca un eveniment de cea mai mare însemnătate în viața întregii țări, constituind o nouă și grăitoare dovadă a grijii deosebite pe care conducerea partidului, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, o acordați dezvoltării și adincirii permanente a democrației muncitorești-revolu- ționare, mobilizării puternice a tuturor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale din patria noastră la înfăptuirea în cele mai bune condiții a o- biectivelor istorice stabilite de Congresul al XlII-lea al partidului, pentru înaintarea fermă a țării pe calea progresului și bunăstării, a socialismului și comunismului.Vă rog să-mi permiteți ca, in numele oamenilor muncii din județul Harghita, să exprim, de la tribuna marelui forum, profunda noastră mîndrie șl deplina satisfacție pentru realegerea, în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. a tovarășului Nicolae Ceaușescu, eminentul conducător revoluționar al partidului și statului, marele erou al neamului nostru, de numele căruia sînt legate toate grandioasele înfăptuiri socialiste ale poporului român, îndeosebi cele de după Congresul al IX-lea, fără egal în multimilenara istorie a patriei.In cincinalul trecut, economia noastră națională s-a dezvoltat în ritm susținut, ceea ce a făcut ca România să parcurgă încă o etapă hotăritoare pe calea e- dificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Pentru această activitate neobosită pe care o consacră, cu neasemuită dăruire și pasiune revoluționară înfloririi necontenite a patriei, binelui și fericirii întregului popor, cauzei socialismului și comunismului, aducem și cu acest prilej un fierbinte omagiu marelui nostru conducător, secretarul general al partidului, ctitorului României moderne, personalitate proeminentă a lumii contemporane, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Aducem, de asemenea, un respectuos omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de renume mondial, pentru contribuția deosebită, de mare însemnătate, pe care o are la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-so- cială a țării, la orientarea întregii activități în consens cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne.Anii ce au trecut de la Congresul al IX-lea, intrați în conștiința întregii națiuni ca „Epoca Nicolae Ceaușescu", au generat adinei prefaceri și pe meleagurile harghitene, ca pe tot cuprinsul patriei. Datorită politicii științifice de repartizare rațională a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, a grijii și atenției deosebite pe care dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o manifestați pentru ridicarea tuturor zonelor și localităților, județul Harghita a cunoscut ritmuri superioare de dezvoltare, aceasta constituind o dovadă grăitoare a modului în care partidul realizează în fapt egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor patriei noastre. Pentru toate acestea, vă rog să-mi permiteți,
CUVlNTUL 

ELENA
Mult stimate tovarășe

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită

tovarășă Elena Ceaușescu, '
Stimate tovarășe și stimați 

tovarăși,Cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, forum reprezentativ al democrației muncitorești, revoluționare, ne oferă un fericit prilej pentru a vă adresa, mult stimate tovarășe secretar general, cele mai alese sentimente de adîncă stimă și profund respect, de nemărginită recunoștință pentru îndelungata dumneavoastră activitate revoluționară, consacrată cu neasemuită dăruire patriotică progresului și dezvoltării multilaterale a patriei. bunăstării și fericirii întregului popor.Reînvestirea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii este expresia încrederii nețărmurite a clasei muncitoare, a întregului popor că sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă, mare conducător al partidului și statului, genial ctitor al României socialiste, minunatele planuri și programe de dezvoltare eco- nomico-socială a patriei vor fi înfăptuite neabătut.Sentimente de aleasă recunoștință, prețuire și dragoste adresăm tovarășei Elena Ceaușescu, eminent om politic și de stat, savant de renume mondial, a cărei abnegație și dăruire revoluționara este consacrată elaborării și înfăptuirii politicii partidului și statului nostru, dezvoltării științei, îu- vățămîntului și culturii.în numele oamenilor muncii de la întreprinderea textilă „Dunăreană" din Giurgiu îmi exprim deplinul acord cu conținutul documentelor supuse dezbaterii și aprobării congresului, care poartă amprenta contribuției creatoare a eminentei personalități a tovarășului Nicolae Ceaușescu și corespund pe deplin intereselor fundamentale ale tării. 

velor stabilite de cel de-al XlII-lea Congres al partidului, sporindu-ne astfel contribuția la înălțarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație.
SZASZmult stimate și iubite tovarășe secretar general, ca. în numele locuitorilor județului nostru, să vă exprimăm recunoștința noastră fierbinte și cele mai vii mulțumiri. Informăm congresul că. in cincinalul pe care l-am încheiat, producția industrială a județului nostru a crescut cu 47 la sută, iar cea agricolă de 2,2 ori. în perioada parcursă pînă în prezent din actualul cincinal am reușit să depășim planul la producția industrială cu aproape 100 milioane lei și am livrat suplimentar economiei naționale 2 500 tone pirită, 116 tone cupru în concentrate, peste 2 100 tone fontă brută, produse ale industriei electrotehnice.Prin aplicarea măsurilor cuprinse în programele de perfecționare a organizării și rțd dernizare a producției, pînă linele cincinalului actual pe ansamblul județulvl »■;> prevede creșterea cu 90 la .,«-1 a nivelului productivității muncii, față de realizările din anul 1985. înregistrînd un ritm mediu anual de 14 la sută. Concomitent, se va reduce cu a- proape 3,4 mii tone consumul de metal, cu peste 16 mii tone cel de combustibil convențional și cu 26 mii MWh consumul de energie electrică, economii însemnate fiind prevăzute și Ia alte materii prime și materiale, în urma aplicării a 600 de măsuri prevăzute în programele de organizare și modernizare a proceselor de producție, practic, pe aceleași capacități, s-a realizat un spor de producție industrială de aproape 840 milioane lei. față de aceeași perioadă a anului trecut.Pe lingă aceste rezultate bune înregistrate în activitatea noastră, sîntem conștienți că realizările de pînă acum în unele domenii nu s-au ridicat la nivelul posibilităților existente. O serie de neajunsuri înregistrate în activitatea noastră se datoresc unor deficiențe manifestate în organizarea producției și a muncii, insuficientei preocupări a unor consilii ale oamenilor muncii pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan.Toate aceste neajunsuri se datorează și faptului că unele organe și organizații de partid, conducerile colective ale unor unități nu au dovedit suficientă exigență în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, nu au acționat cu fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, pentru instaurarea unui climat de înaltă responsabilitate comunistă care să asigure buna desfășurare a întregii activități. Aceste lipsuri au fost analizate în spirit critic și autocritic în recentele adunări generale și la conferința județeană a reprezentanților oamenilor muncii și au fost stabilite măsuri ferme menite să asigure recuperarea în cel mai scurt timp a tuturor restanțelor și realizarea integrală a sarcinilor stabilite pe acest an și pe întregul cincinal.Insușindu-ne ideile, tezele și orientările cuprinse în magistrala dumneavoastră cuvin- tare, vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa cu răspundere comunistă pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, pentru îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român, contribuind astfel la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
TOVARĂȘEI 

SAVUCincinalul 1986—1990 pune în fața colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea „Dunăreană" sarcini deosebit de complexe și mobilizatoare. Pe primele 8 luni d;n acest an am realizat o produc- ție-marfă cu 18 milioane iei mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. în mod deosebit pe baza creșterii productivității muncii cu 5 600 lei pe persoană, onorîndu-ne toate contractele la export. Acționăm permanent pentru diversificarea proceselor tehnologice și adaptarea mai rapidă a producției sortimentale la cerințele pieței interne și externe. în acest sens am creat spații productive speciale pentru export, am modificat 24 la sută din numărul războaielor și am asigurat un bogat sortiment de țesături noi, cu o paletă coloristică variată.Analizindu-ne munca în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, în magistrala cuvîntare rostită Ta deschiderea congresului, sîntem conștienți că în activitatea noastră s-au manifestat unele neajunsuri in ceea, ce privește sprijinul și îndrumarea concretă a secțiilor de producție pentru ridicarea gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, energiei și combustibilului. Vom acționa cu fermitate sporită pentru instaurarea la fiecare loc de muncă a unui climat de ordine, disciplină și exigență muncitorească, pentru folosirea intensivă a mașinilor și utilajelor, perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor.înfăptuind măsurile din programul de organizare și modernizare a proceselor de producție, vom realiza prin auto- utilare instalațiile din atelierele de albit și vopsit, scurtarea fluxurilor tehnologice și reducerea consumului de combustibil și energie. Prin aplicarea
(Continuare în pag. a Vi-a)
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LUCRĂRILE CONGRESULUI ĂL III-LEA AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. a V-a) acestor măsuri vom obține un spor de producție fizică anual de 5 milioane mp țesături, in valoare de circa 100 milioane lei. reducind in același timp cu 100 tone consumul specific de combustibil convențional și cu 250 MWh pe cel de energie electrică.Ne angajăm în fața congresului, a dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION STAN

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți ca, în numele colectivului de oameni ai muncii de la întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău, să exprim deplina și unanima satisfacție pentru reînvăstirea tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, hotărire care exprimă sentimentele de aleasă prețuire, respect și recunoștință pentru grija statornică pe care secretarul general al partidului o poartă progresului și înfloririi României, ridicării ei pe trepte superioare de progres și civilizație.Noua și strălucita ilustrare a gîndirii dumneavoastră științifice, revoluționare, magistrala cuvîntare pe care ați rostit-o în deschiderea congresului reprezintă pentru noi toți, mult iubite și stimate tovarășe secretar general Nicolae Ceausescu, un înalt model de analiză științifică a problemelor construcției socialiste în actuala etapă de dezvoltare economico-socială a României, în strînsă interdependentă cu înfăptuirea sarcinilor de însemnătate majoră stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului, pentru progresul și prosperitatea necontenită a patriei, pentru înfăptuirea neabătută a mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și inaintare spre luminoasele orizonturi ale comunismului.în perioada care a trecut din acest an — a arătat în continuare vorbitorul — colectivul in care îmi desfășor activitatea, prin acțiuni susținute de modernizare a tehnologiilor, utilajelor și a sistemului de transport intern, a sporit productivitatea muncii cu peste 25 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. precum și la producția-marfă. Concomitent, ne-am orientat eforturile spre asimilarea de noi produse cu caracteristici tehnice si calitative superioare, în special la electrozi de sudură de mare randament pentru șantierele navale. electrozi inoxidabili, sintetici, noi tipuri de cord metalic, oțeluri pentru fabricarea rul
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

IOAN PĂȘCUTĂ
Mult iubite și stimate 

tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe, stimați to
varăși,Cel de-al III-lea Congres al Consiliilor Oamenilor Muncii constituie o nouă și elocventă dovadă a democratismului orin- duirii noastre, a politicii consecvente a partidului, de a asigura participarea activă și efectivă a oamenilor pruncii la dezbaterea și soluționarea principalelor probleme ale dezvoltării economico-sociale a țării. Perfecționarea și adincirea continuă a sistemului larg democratic de conducere a societății, menit să asigure aplicarea in practică a principiilor autoconducerii muncitorești, poartă puternica amprentă a gindirii 

acționa cu abnegație și răspundere revoluționară pentru realizarea la un nivel tot mai înalt de calitate și eficiență economică a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, aducindu-ne, astfel, contribuția la înfăptuirea istoricelor hotă- riri ale Congresului al XIII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

menților. tuburi de silico-calciu ș.a.Fără îndoială, aceste rezultate puteau fi și mai bune dacă în activitatea pe care au desfășurat-o organele de conducere colectivă nu și-ar fi făcut loc o serie de lipsuri, manifestări de formalism, de tratare superficială a unor probleme a căror soluționare era de competența noastră.Nerealizarea unor sortimente la producția fizică și netă, ne- respectarea unor termene contractuale pentru beneficiarii interni, restanțele înregistrate în îndeplinirea sarcinilor de plan la export dovedesc că nu ne-am situat întotdeauna la nivelul de exigență, fermitate și răspundere cerut de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, că noi, membrii consiliului oamenilor muncii, n-am acționat cu destulă hotărire și energie pentru a asigura transpunerea exemplară în viață a sarcinilor complexe.Așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general. vă asigurăm că, o dată întorși Ja locurile noastre de muncă, vom întreprinde toate măsurile pentru întărirea rolului activ al organelor de conducere colectivă, al adunărilor generale ale oamenilor muncii, pentru afirmarea autoconducerii muncitorești, autogestiunii financiare în vederea realizării Ia cele mai înalte cote de eficiență a tu-< turor sarcinilor de plan.Ne angajăm în fața congresului, a dumneavoastră, mult iubite, și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu fermitate și spirit revoluționar pentru lichidarea oricăror cauze care frînează aplicarea noului mecanism eco- nomico-financiar și realizarea unor produse de înaltă calitate și tehnicitate.Exprimîndu-ne deplinul acord cu documentele supuse dezbaterii congresului, a căror transpunere în practică va marca trecerea României la o nouă etapă, superioară de dezvoltare economico-socială, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, că ne vom mobiliza toate energiile de gîndire și acțiune pentru realizarea cu succes a planului pe acest an și pe întregul cincinal, pentru progresul și prosperitatea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

novatoare, a clarviziunii și fermității revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii, neînfricat patriot revoluționar, pentru care nu a existat și nu există țel mai înalt decit infăptuirea năzuințelor poporului român, de bunăstare și fericire.Am mandatul celor peste 6 400 de oameni ai muncii din întreprinderea de armături industriale din Zalău de a exprima adeziunea noastră fierbinte față de realegerea secretarului genei al al partidului în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, garanția sigură a continuării în- tr-un ritm și mai accelerat a dezvoltării patriei noastre și înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Beneficiind de orientarea clarvăzătoare pe care ați impr ma- t-o dezvoltării armonioase a tuturor județelor țării, de sprijinul generos șl permanent acordat de dumneavoastră tuturor județelor țării, mult iubite și stimaie tovarășe secretar general, a spus in continuare vorbitorul, astăzi, Zalăul, ca intreg județul Sălaj, constituie una din creațiile reprezentative ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".în continuare, vorbitorul a arătat că, acționînd în spiritul hotărîrilor Congresului al XIII- lea, al orientărilor și indicațiilor date cu ocazia recentei vizite de lucru întreprinse în județ de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, oamenii muncii de la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău, distinsă cu „Ordinul Muncii" clasa a Il-a pentru rezultatele obținute in întrecerea socialistă pe anul 1985, au obținut rezultate bune și în ace=t an. Pe 8 luni prevederile au fost depășite la producții- marfă industrială cu 4.6 la sută, în condițiile realizării sarcinii de creștere a productivității muncii planificate și ale depășirii cu 22 la sută a nivelului de beneficii prevăzute în plan. Pe linia asimilării de noi produse am acționat pentru realizarea în întreprinderea noastră a u- nor produse importante pentru economia națională, din care unele pînă acum se importau, cum sînt armăturile pentru industria petrochimică. navala.
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

PETRE RĂDUCANU
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să dau glas gindurilor celor peste 20 000 oameni ai muncii din întreprinderea „23 August" careîși exprimă deplina adeziunefață de magistrala cuvîntare a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărei orientări și aprecieri constituie pentru noi un însuflețitor program de acțiune în vederea îndeplinirii sarcinilor ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal.Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii generează puternice sentimente de satisfacție și mîn- drie patriotică, reprezentînd garanția sigură a promovării cu fermitate a spiritului revoluționar, novator în întreaga activitate consacrată înfăptuirii o- biectivelor stabilite de Congresul al XflI-lea al partidului.Ne facem o datorie de conștiință să vă exprimăm dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, cele mai vii mulțumiri și aleasa recunoștință pentru prețioasele îndrumări și indicații pe care cu generozitate ni le dați permanent, pentru analizele făcute în uzina noastră, care ne-au ajutat să stabilizăm profilul intreprinderii pe produse de inaltă tehnicitate, necesare economiei naționale și solicitate la export.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la o seamă de probleme concrete ale muncii în marea întreprindere bucureșteană :Acționînd pentru îndeplinirea indicațiilor pe care ni le-ați dat, în perioada care a trecut din acest an consiliul oamenilor muncii a desfășurat o susținută activitate pentru organizarea mai bună a producției și a muncii, ridicarea nivelului tehnic și a calității produselor,’ modernizarea sectoarelor calde, realizarea volumului de investiții, utilizarea mai bună a capacităților de producție și a fondului de timp, reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energie.. Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că în sectoarele calde modernizate am reușit să dublăm productivitatea muncii, am pus in funcțiu

acționate pneumatic, hidraulic sau electric, armături pentru programul nuclear.Cerința exprimată de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, ca fiecare unitate, fiecare sector de activitate să funcționeze pe baza principiilor conducerii muncitorești și autogestiunii, să asigure realizarea unei înalte eficiente economice, va mobiliza puternic și activitatea colectivului pe care-1 reprezint. Trebuie să evidențiem în mod autocritic faptul că organizația de partid, consiliul oamenilor muncii nu au imprimat întotdeauna muncii organizatorice și politico- educative un conținut adecvat înțelegerii profunde a responsabilității autoconducerii muncitorești, nu au exercitat un control de partid operativ și exigent în direcția aplicării si respectării ferme a noului mecanism economico-financiar. ceea ce a făcut ca și în activitatea noastră să se manifeste unele din deficiențele criticate de dumneavoastră. Ne angajăm în fața congresului, a dumneavoastră personal, a spus în încheiere vorbitorul, să facem totul pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce ne revin pe acest an și pe întregul cincinal. conștienți fiind că prin aceasta înfăptuim propriile noastre idealuri de muncă și bunăstare, participăm la traducerea în viată a programelor atît de exigente și îndrăznețe adoptate de congresul nostru.

ne o nouă sculărie și două linii de montaj, finalizînd totodată fluxurile de asamblare a agregatelor cu motor. Cu contribuția importantă a institutelor de cercetare și proiectare, a specialiștilor din întreprindere și din invățămintul superior, am introdus in producție noi tipuri de locomotive, automotoare, compresoare și agregate cu motor. Pentru toate acestea, per- miteți-mi să aduc cele mai vii mulțumiri tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu — strălucit om politic și savant de largă recunoaștere internațională — sub a cărei îndrumare se asigură promovarea largă a progresului tehnic, a cuceririlor științei în toate domeniile.Potrivit indicațiilor dumneavoastră, ne-am organizat mai bine producția de export, creind fluxuri specializate încadrate cu echipe complexe și asigurînd un control riguros al calității produselor.Cu responsabilitate comunistă trebuie să arătăm deschis că, deși pe 8 luni am realizat o producție-marfă și productivitate mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, rezultatele obținute nu ne satisfac. nefiind pe măsura potențialului tehnico-material, a pregătirii și experienței muncitorilor și specialiștilor din întreprinderea noastră.Aceste neajunsuri din activitatea noastră se datoresc și modului defectuos in care au acționat comitetul de partid, consiliul oamenilor muncii, comisiile pe domenii ale acestuia, pentru crearea unui climat de exigență și responsabilitate fermă, muncitorească în toate colectivele de muncă.Așa cum ne-ați cerut dumneavoastră. tovarășe secretar general, am desprins concluziile care se impun pentru eliminarea neajunsurilor, pentru creșterea mai puternică a spiritului revoluționar în munca pe care o desfășurăm în cadrul organului de conducere colectivă, cu comuniștii, cu toți oamenii muncii. Pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor pe acest an, vom acorda o atenție deosebită realizării programului de înnoire și modernizare a producției, de creștere a productivității muncii, repartizării judicioase a forței de muncă, implicării in mai mare măsură a maiștrilor și specialiștilor in procesul de producție, ridicării continue a 

nivelului de cunoștințe profesionale, educării întregului personal muncitor în spiritul răspunderii față de proprietatea socialistă.In numele muncitorilor de la întreprinderea „23 August", al întregului nostru colectiv, vă a-
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

ION RADU
Mult stimate și iubite 

tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceausescu,
Stimați tovarăși,Cu adîncă emoție și neasemuită dragoste, într-o vrere de cuget și simțire cu întreaga națiune, am avut fericirea să participăm Ia un nou și înălțător fapt de istorie — reînvestirea în înalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii a revoluționarului comunist, dîrz și înflăcărat, care de peste cinci decenii își consacră cu dăruire și curaj întreaga viață și activitate partidului și poporului, ctitorul României moderne — tovarășul Nicolae Ceaușescu.Intr-un glas cu întregul popor vă exprimăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, legămîntul unanim al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Brașov de a urma neabătut pilda dumneavoastră de muncă eroică, de pasiune revoluționară, de înflăcărat patriotism, împreună cu urările noastre pornite din adîncul inimilor, de multă sănătate și putere de muncă.Asemenea tuturor județelor țării, Brașovul a cunoscut în perioada care a trecut de Ia Congresul al II-lea al oamenilor muncii ample prefaceri revoluționare. Producția industrială a crescut cu 11,2 miliarde lei, peste 80 la sută din sporul de producție fiind obținut pe seama creșterii productivității muncii ; s-au accentuat preocupările centru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, exportul înregistrînd în cincinalul trecut o creștere de 29 la sută. Au fost date în folosință peste 24 000 apartamente « și locuințe noi, moderne unități de învățămînt și de ocrotire a sănătății, spații comerciale și alte obiective social-culturale.Oamenii muncii brașoveni — a spus în continuare vorbitorul — afirmă cu recunoștință că tot ceea ce am înfăptuit în acești ani ar fi fost de neconceput fără sprijinul de excepțională însemnătate pe care ni-1 acordă mult stimatul și iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care manifestă o înaltă grijă față de activitatea organizației județene de partid, a colectivelor de muncă din Brașov — așa cum ajută in permanență toată județele țării.Exprimăm, totodată, întreaga noastră recunoștință mult "stimatei tovarășe academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru contribuția remarcabilă pe care o aduce la dezvoltarea științei, învățămîn- tului și culturii, a întregii vieți economico-socfale a țării.Ca urmare a măsurilor luate de organele și organizațiile de partid, de consiliile oamenilor muncii. în opt luni din acest an producția marfă a crescut, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu aproape I miliard lei, productivitatea muncii cu peste 3 800 lei pe persoană, în condițiile reducerii consumurilor de energie, materii prime și materiale.Analizind însă activitatea noastră în spiritul exigențelor formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general al partidului, in cuvîn- tarea prezentată în cadrul congresului, trebuie să arăt, în mod critic și autocritic, că rezultatele obținute în acest an nu se situează încă la nivelul bazei tehnico-materiale existente. Comitetul județean de partid, consiliul județean al oamenilor muncii, eu personal, purtăm o mare răspundere pentru nea

sigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de întreaga noastră angajare pentru indeplinirea sarcinilor ce ne revin, pentru Creșterea contribuției noastre la progresul general al scumpei noastre patrii, România socialistă.

junsurile existente în unele întreprindeți, în organizarea și conducerea producției. în respectarea disciplinei tehnologice, în folosirea necorespunzătoare a tehnicii de dotare. în aplicarea măsurilor stabilite pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, în vederea realizării tuturor indicatorilor de plan și în mod deosebit a exportului, pentru aplicarea fermă a principiilor autoconducerii și autogestiunii.în lumina indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, -vn întocmit programe speciale privind perfecționarea cadrelor, făcînd o analiză critică și autocritică a cauzelor care au determinat rămînerile în urmă inactivitatea productivă, stabilind căile și soluțiile concrete care să asigure realizarea integrală a planului pe acest an și pregătirea în cele mai bune condiții a planului pe anul 1987.Cu ajutorul colectivului Comitetului Central trimis să ne sprijine, se acționează energi •. într-un climat de înaltă exigență. ordine și disciplină, pentru perfecționarea organizării și modernizării proceselor de producție. Pînă în prezent au fost aplicate peste 1 400 de măsuri și preconizăm ca pînă la finele anului să realizăm încă aproape 1 000 măsuri. Ele vor asigura un spor al producției-marfă de 2,9 miliarde lei, creșterea productivității muncii cu circa 49 000 lei pe fiecare om al muncii, reducerea costurilor cu aproape 1 miliard lei, în condițiile ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor.Așa cum s-a mai subliniat în congres, în cadrul adunărilor generale din întreprinderi ce au precedat forumul nostru, numeroși muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri au subliniat, faptul că se confruntă cu serioase probleme de producție ce depășesc posibilitățile locale de rezolvare, datorită nesoluționării la timp de către factorii în drept a greutăților ce apar pe linia aprovizionării tehnico-materiale, determinate de nerespectarea contractelor economice, a asigurării contractelor de export. Din păcate, cererile adresate pe această linie centralelor și ministerelor nu se rezolvă promptitudine, dau cu întîrziere; ori formale,'‘ nu urmăresc 're-'zolvarea de fond a cauzelor, se . tărăgănează - în găsirea soluțiilor concrete, ‘ iar unii- din dele-■ gații trimiși, nu de puține ori notează, promit, dar uită să dea răspuns, sau. întrebați, motivează că au fost prinși de probleme " ’ 'tante. Considerăm că este cazul să se pună capăt cu desăvîrși- re unor asemenea practici birocratice.în continuarea cuvîntului său. vorbitorul a spus : Asemenea întregului nostru popor, oamenii muncii din județul Brașov aprobă din adîncul inimii politica de pace și colaborare cu de 

întotdeauna cu răspunsurile se sînt adese*-

noi, mult mai impor-

internațională promovată neasemuită consecvență România socialistă, de președintele țării, tovarășulNicolae Ceaușescu, personalitate de înalt prestigiu mondial, erou a! păcii și prieteniei intretoate popoarele lumii.De la înalta tribună a forumului democrației muncitorești, ne exprimăm acordul deplin față de documentele supuse dezbaterii congresului și ne angajăm solemn să muncim în spirit revoluționar pentru a asigura, încă în acest an, o îmbunătățire radicală a întregii activități economice, a stilului și metodelor de muncă.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Roman, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DÂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaVă adresez sincere mulțumiri, în numele poporului, al Partidului Comunist și guvernului cubanez, pentru mesajul de felicitare călduros și solidar cu ocazia celei de-a XXXIII-a aniversări a asaltului asupra cazărmii Moncada.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și Guvernului Republicii Cuba

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general a[ Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste Româniaîmi face deosebită plăcere ca, în numele poporului capverdian, al partidului și țârii sale, al guvernului, cit și în numele meu personal să vă transmit, cu ocazia sărbătorii naționale a țării dumneavoastră, cele mal călduroase felicitări. îmi amintesc cu satisfacție de recenta mea vizită oficială de prietenie in România, care ne-a permis să explorăm preocupări comune și să întărim legăturile de solidaritate existente intre popoarele și țările noastre.Folosesc această ocazie pentru a adresa poporului, partidului și Guvernului Republicii Socialiste România urări de bunăstare și de continuă prosperitate.Cu inaltă considerație,
ARISTIDES PEREIRA

Președintele Republicii Capului Verde

ZIUA NAȚIONALĂ A BRAZILIEI

Domnului JOSE SARNEY
Președintele Republicii Federative a BrazilieiBRASILIA D. F.Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Federative a Braziliei, vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului brazilian prieten multă prosperitate si pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste RomâniaPoporul brazilian celebrează astăzi împlinirea a 164 de ani de la proclamarea independenței naționale. Țara cea mai întinsă și cea mai populată a Ame- ricii Latine, Brazilia dispune de un imens potențial economic, datorită fabuloaselor sale resurse naturale, ca și remarcabilelor rezultate obținute, in ultimele decenii, pe calea unei dezvoltări armonioase, echilibrate. Ea nu mai este „tara viitorului'*, cum i s-a spus, ci mai ales a prezentului-. Nimic nu poate fi mai edificator din acest punct de vedere decit faptul că, în pofida unor inerente dificultăți. cărora a trebuit să le facă față in ultima vreme. datorită efectelor crizei economice mondiale. Brazilia a înregistrat, in anul trecut, un ritm de creștere de 7 la sută, realizind, ast- : • fel. în, jur de 30 la sută din ■ ■■ ’ producția de bunuri și ser- ■ vicii din întreaga regiune. Rezultate deosebite au fost s obținute în industria- prelucrătoare, ca și în domeniul industriilor miniere și a petrolului, precum și în sectorul agrozootehnic. Creș

terea economică s-a reflectat în domeniul social, ame- liorindu-se situația cu peste 5 la sută, față de anul anterior, in ce privește ocuparea forței de muncă.Poporul român, nutrind sentimente prietenești fațăde poporul brazilian, decare este legat prin afinități de limbă și cultură, prinpreocupările similare pentru accelerarea progresului economic și social. urmărește cu interes și simpatie eforturile acestuia pe calea dezvoltării. între România și Brazilia s-au statornicit și se extind relații de bună colaborare, reciproc avantajoase. Un moment de cea mai mare impoftanță in extinderea acestor raporturi pe multiple planuri l-a constituit vizita efectuată în Brazilia, în 1975. de către președintele Nicolae Ceausescu. Acordurile semnate și înțelegerile convenite cu prilejul vizitei constituie un cadru fertil pentru amplificarea. .legăturilor bilaterale, pentrp conlucrarea româno-- braziliană pe plan internațional în soluționarea problemelor ce confruntă lumea contemporană.
Cu prilejul celei de-a 42-a aniversări a Zilei naționale a Repu

blicii Populare Bulgaria, la cinematograful „Studio" din Capitală 
va avea loc in ziua de 8 septembrie

GALA FILMULUI BULGAR

Se va prezenta filmul DRAGOSTi: DE COPIL 
Regia : Nikolai Volev

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUISub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, simbătă, 6 septembrie, au continuat lucrările celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii din industrie și alte sectoare economice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost întîmpinați — si în această zi — la sosirea in sală, cu multă căldură și însuflețire.Prima parte a ședinței dfe dimineață a fost condusă de tovarășa Maria Bradea. prim-secretar al Comitetului județean Satu Mare al P.C.R.. care a spus :„Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,Mult stimată și iubită tovarășă Elena Ceaușescu-,Stimate tovarășe, Stimați tovarăși,
Pe adresa congresului nostru, a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, a 
sosit un mare număr de telegrame 
din toate județele tării, din partea 
organelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor muncii, a co
lectivelor de muncitori, maiștri, teh
nicieni și ingineri din unități apar- 
finind tuturor ramurilor economiei 
naționale.

Oamenii muncii de pe întregul 
'cuprins al patriei isi manifestă Pe 
această cale sentimentele lor de 
inaltă satisfacție, profundă mindrie 
patriotică și aleasă recunoștință 
pentru realegerea mult stimatului 
nostru conducător, secretarul general 
al partidului. președintei" Repu
blicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
in inalta funcție de președinte a’ 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, garanție sigură a mersului 
ferm al României pe drumul făuririi 

societății socialiste multilateral dez
voltate și al comunismului.

Totodată, in telegrame, oamenii 
muncii iși exprimă adeziunea de
plină fată de ideile de inestimabilă 
valoare cuprinse in magistrala cuvin- 
tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostita de la inalta tribună a con
gresului — larg și reprezentativ 
forum al democrației noastre socia
liste — și se angajează să1' acționeze 
cu toate forțele, neprecupețind nici 
un efort, pentru îndeplinirea exem
plară a planului pe anul in curs, a 
prevederilor cincinalului 1986—1990, 
a indicațiilor, sarcinilor și orientă
rilor date de secretarul general al 
partidului.

Vă propunem, stimați tovarăși, să 
fiți de acord să adresăm cele mai 
calde mulțumiri tuturor pentru tele
gramele trimise congresului nostru".In sală răsună puternice și vii aplauze. participanții la congres alăturindu-se, din toată inima, gindurilor și sentimentelor de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință pe care oamenii muncii, întreaga națiune le reafirmă, in aceste telegrame, față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele țării și a) poporului român.Au fost reluate, apoi, dezbaterile în plen asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.Au luat cuvintul tovarășii Cornel Pacoste, viceprim-ministru al guvernului, Titus Crudu, prim-vice- președintele consiliului oamenilor muncii de la intreprinderea de utilai chimie „Griviță roșie" — București, Gheorghe Stoica, prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., Gligor Urs, prim-vicepre- ședintele consiliului oamenilor muncii de la Combinatul metalurgic — Cimpia Turzii. județul Cluj. Jenică Bălan, președintele Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Vrancea. Eugenia Leonhard, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea textilă Cisnădie, județul Ițibiu, loan Avram, pre

ședintele consiliului de conducere al Ministerului Energiei Electrice, Alexandru Gagu, prim-vicepreședintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „Progresul" — Brăila, Iosif Szasz, prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., Elena Savu, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea textilă „Dunăreană" — Giurgiu, Ion Stan, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de sirmă și produse de sirmă — Buzău, loan Pășcuță, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel — Zalău, județul Sălaj, Petre Răducanu, președintele consiliului oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" — București, și Ion Radu, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.La dezbateri. în plen și în consiliile pe ramuri de activitate au luat cuvîntul 607 tovarăși. Apreciind că în cadrul dezbaterilor au fost abordate pe larg toate problemele înscrise pe ordinea de zi, luînd cuvîntul reprezentanți din toate ramurile și domeniile activității economice. congresul a aprobat sistarea discuțiilor.La propunerea prezidiului, participanții au aprobat. în unanimitate, intr-o atmosferă de inaltă vibrație patriotică. Hotărîrea cu privire la adoptarea cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu. rostită in deschiderea lucrărilor congresului, ca program de muncă și acțiune al tuturor oamenilor muncii, al întregului popor. manifestindu-si convingerea că aplicarea neabătută in viață a importantelor orientări, indicații si sarcini cuprinse in acest document programatic va contribui la ridicarea patriei noastre pe noi trepte de civilizație socialistă si comunistă.
ULTIMA ȘEDINȚA A CONGRE

SULUI S-A DESFĂȘURAT SUB 
CONDUCEREA TOVAR ăȘU LUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRETAR 
GENERAL AL PARTIDULUI CO

MUNIST ROMAN, PREȘEDINTELE 
REPUBLICII SOCIALISTE ROMA
NIA, PREȘEDINTELE CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL OAMENILOR 
MUNCII.în Unanimitate, participant^ la congres au adoptat documentele înscrise pe ordinea de zi : Raportul asupra modului in care se acționează pentru înfăptuirea integrală a prevederilor planului pe anul 1986 și măsurile ce se impun in vederea mobilizării tuturor oamenilor. muncii pentru îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico- socială a României in cincinalul 1986—1990 ; Programul privind înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român pentru dezvoltarea intensivă a economiei naționale in perioada 1986—1990; Raportul asupra modului in care se aduc la îndeplinire prevederile Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibil și energie și valorificarea superioară a materiilor prime si materialelor; Programul privind perfecționarea sistemului de finanțare și creditare a activităților economice și a normativelor economico-finan- ciare; Programul de creștere a nivelului de trai in perioada 1986—1990 și de ridicare continuă a calității vieții ; propunerile pentru îmbunătățirea unor prevederi ale legii privind congresul și conferințele ju- dețene ale oamenilor muncii, alegerea și atribuțiile organelor acestora.Trecîndu-se la următorul punct al ordinii de zi, a fost ales Consiliul Național al Oamenilor Muncii. Așa cum a subliniat secretarul general al partidului, președintele Republicii, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicoiae Ceaușescu. conferințele județene ale oamenilor muncii au propus 1* 591 de candidați, propuneri care au fost examinate și aprobate și in consiliile pe domenii de activitate.

In unanimitate, a fost aprobată componenta nominală a Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Au fost aleși, în unanimitate, prim-vicepreședinții, vicepreședinții și secretarii Consiliului Național al Oamenilor Muncii, care, potrivit legii, fac parte din Biroul Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. De asemenea, au fost aleși membrii Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii.Intr-o atmosferă de mare entuziasm, a fost adoptată, în unanimitate. Hotărirea-Chemare a congresului, adresată clasei muncitoare, tuțuror oamenilor muncii din țara noastră.Cei 11 000 de participanți au adoptat, în unanimitate, în aceeași atmosferă de puternică însuflețire. Apelul Congresului al III-lea al oamenilor muncii din Republica Socialistă România pentru dezarmare nucleară și generală, pentru pace și Hotărîrea celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii din Republica Socialistă România cu privire la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și organizarea unui referendum.
Primit cu deosebită însufleți

re și căldură, cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și stimă, 
a luat cuvintul, în încheierea 
lucrărilor congresului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului National al Oamenilor 
Muncii.Cuvintarea conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu mullă atenție, cu deplină satisfacție și aprobare, fiind subliniată. in repetate rinduri, cu îndelungi aplauze, ovații și urale.In aceste momente deosebite ale încheierii lucrărilor marelui forum al clasei noastre muncitoare, a! democrației muncitorești revoluționare, participanții au aclamat, din nou. cu 

putere, pentru partid și secretarul său general, pentru eroicul popor român, pentru patria noastră socialistă, liberă, demnă și înfloritoare. S-a scandat minute in șir cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul 1". ..Stima noastră și min- dria, Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu și poporul. patria și viitorul !“, „Ceaușescu — Păce !“, „Dezarmare — Pace !“. Delegații și invitații au exprimat totala adeziune a oamenilor muncii, a întregii națiuni la politica externă a partidului și statului nostru. înalta prețuire față de strălucita activitate desfășurată pe plan international de secretarul general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu. fată de contribuția sa remarcabilă la promovarea nobilelor idealuri de pace, înțelegere și rodnică colaborare. la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, fără arme și fără războaie, în care popoarele să-și poată concentra eforturile creatoare în direcția dezvoltării libere, independente pe calea progresului economic și social. Au fost reafirmate vibrant simțămintele de dragoste fierbinte și încredere nestrămutală in partid și secretarul său general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. de numele căruia se leagă nemijlocit toate marile iz- binzi înregistrate de România in glorioasa epocă inaugurată de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.In același timp, s-a dat expresie voinței întregului popor de a înfăptui. cu dăruire și abnegație revoluționară. orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ho- tăririle adoptate de cel de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, de a transpune în viață în mod exemplar obiectivele istorice stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului, mărețul Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de inaintare a României spre comunism.

Cel de^al III-lea Congres al oamenilor muncii ia sfirșit prin intonarea Imnului Frontului Democrației și U- nității Socialiste — ,,E scris pe tricolor unire".In aplauzele și ovațiile participan- tilor, un grup de pionieri a urcat Ia prezidiul congresului și a oferit, cu emoție, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.La ieșirea din sala congresului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu aceeași căldură și însuflețire de mii și mii de locuitori ai Capitalei. Cei prezenți - purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușeșcu, steaguri tricolore și roșii, pancarte pe care se puteau citi urări la adresa partidului și secretarului său general, a patriei noastre socialiste.Parcurgind pe jos aleea principală a Complexului expozițional din Piața Scinteii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost a- clamați și ovaționați îndelung de bucureșteni. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mindria, Ceaușescu — România 1", „Ceaușescu — pace !“. Formații corale interpretau cintece patriotice, revoluționare. Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere s-au apropiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. de tovarășa Elena Ceaușescu, oferin- du-le. cu afecțiune, flori.Această entuziastă manifestare a dat o nouă și inaltă expresie sentimentelor de profundă dragoste și prețuire ale întregului popor fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. ctitorul României moderne'socialiste, erou al păcii, erou al României, pentru ințelepciunea, dăruirea și cutezanța revoluționară cu care conduce poporul în opera de infâptuire a istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea. cu care conduce destinele țării, ale națiunii, spre orizonturi tot mai luminoase de progres și civilizație. spre comunism.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A POPORULUI
PRIETEN Al R. P. D. COREENE

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

A 38-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene — Ziua națională a țării dumneavoastră — Îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa un cald salut tovărășesc, cele mai sincere felicitări, împreună cu urările noastre de sănătate și fericire, de progres, bunăstare și pace pentru poporul coreean prieten.Proclamarea cu aproape patru decenii în urmă a Republicii Populare Democrate Coreene a constituit un eveniment cu profunde semnificații în îndelungata istorie a poporului coreean, în lupta sa neobosită pentru eliberare națională și socială, pentru construirea unui stat liber.Poporul român urmărește cu multă simpatie și apreciază eforturile susținute pe care poporul coreean prieten, strîns unit în jurul Partidului Muncii din Coreea, sub conducerea dumneavoastră, le-a desfășurat în anii care au trecut de la proclamarea republicii, pentru apărarea și consolidarea independenței și suveranității patriei sale, precum și succesele obținute în dezvoltarea industriei și agriculturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția față de evoluția ascendentă a raporturilor de prietenie, colaborare și solidaritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre țările și popoarele noastre. Sînt încredințat că. prin eforturile noastre comune, aceste tradiționale raporturi vor cunoaște o dezvoltare continuă. în spiritul și pe baza înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor pe care le-am avut împreună la București și Phenian, spre binele țărilor și popoarelor noastre prietene, în interesul cauzei generale a socialismului, păcii și cooperării în întreaga lume.Cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Populare Democrate Coreene, vă adresez dumneavoastră, dragă tovarășe. Kim Ir Sen, bunul meu prieten. Comitetului Central ăl Partidului Muncii din Coreea. întregului popor coreean cele mai bune urări de succes în activitatea pe care o desfășurat! pentru îndeplinirea marilor sarcini trasate de cel de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea, în realizarea aspirațiilor supreme naționale de unificare pașnică și independentă a patriei.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Perfidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Kang Săng San, premierul Consiliului Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene. cu prilejul aniversării Zilei naționale a acestei țări, prin care îi adresează cele mai sincere felicitări și un cald salut tovărășesc, exprimînd convingerea că, acționînd în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul întilnirilor la cel mai înalt nivel, guvernele țărilor noastre își vor aduce o contribuție spo-
Se împlinesc, la 9 septembrie. 38 

de ani de la proclamarea R.P.D. 
Coreene, eveniment istoric de mare 
însemnătate, care a încununat 
lupta îndelungată a maselor popu
lare, a forțelor lor politice înain
tate pentru înlăturarea dominației 
străine, a asupririi si exploatării 
și a deschis, totodată, calea înfăp
tuirii unor profunde transformări 
revoluționare in viața politică, 
economică și socială, calea făuririi 
orînduirii noi, socialiste în partea 
de nord a Tării dimineților liniș
tite. t

Prin transpunerea in viață a po
liticii Partidului Muncii din Co
reea. in frunte cu tovarășul Kim 
Ir Sen, masele populare au parcurs 
un drum glorios, au infrint opozi
ția reacțiunii și, mobilizindu-și 
întreaga energie creatoare, valo- 
rificind potențialul material. al 
țării, muncind și luptînd cu înalt 
spirit patriotic și revoluționar, au 
transformat R.P.D. Coreeană in
tr-un stat socialist independent și 
suveran, cu o economie puternică, 
în plină dezvoltare.

Materializind voința oamenilor 
muncii de la orașe și sate, noua 
orînduire și-a vădit din plin trăi
nicia in anii de luptă împotriva 
agresiunii imperialiste (1950—1953), 
cînd poporul R.P.D. Coreene a 
luptat cu abnegație și eroism pen
tru apărarea patriei, a cuceririlor 
revoluționare, a dreptului de a-și 
făuri. destinul potrivit voinței sale-

în etapa ce a urmat, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualita

RITMURILE PHENIANULUIDimineață însorită de toamnă la Phenian. Arămiul din frunzele copacilor a imprimat un farmec aparte străzilor orașului, formelor arhitecturale moderne ale clădirilor și monumentelor. Străbătută de la un capăt la altul, capitala R.P.D. Coreene înfățișează imaginea unui oraș în plină dezvoltare, ale cărui ansambluri arhitecturale fac dovada îmbinării armonioase a creativității tehnice și, deopotrivă, a simțului artistic și fanteziei proiec- tanților, arhitecților, care au valorificat iscusit avantajele reliefului, dealurile și văile, cursurile de apă. înseși întreprinderile industriale, numeroase și foarte variate ca profil, se încadrează în estetica urbanistică generală, în armonia arhitecturală a întregului oraș.Nu intîmplător Phenianul este asemuit adesea cu pasărea Phâenix, pentru că. orașul de azi s-a ridicat intr-adevăr, din cenușă. La sfîrși- tul războiului din anii ’50, s-a făcut o statistică : deasupra orașului s-au desfășurat nu mai puțin de 1431 de atacuri aeriene, aruncîn- du-se 428 748 bombe : practic, cite una de fiecare locuitor. Nici nu e nevoie de prea multă imaginație pentru a ne reprezenta cum arăta orașul atunci. Nici o clădire nu mai rămăsese întreagă, ci doar, ici-colo, mai dăinuiau ziduri înnegrite și schelete metalice contorsionate. Se spunea atunci că nici intr-o sută de ani Phenianul nu se va mai ridica in picioare. Dar Partidul Muncii a abordat altfel problema. „Să 
reconstruim capitala noastră mai 
repede și mai frumoasă" — a fost deviza de muncă lansată de partid și îmbrățișată de întreg poporul.Un prim succes : o piață centrală de 3,6 hectare, care a primit numele „Kim Ir Sen“, a fost amenajată în numai 10 zile, urmind a constitui nucleul orașului. S-a muncit in ritm intens, astfel încit la sfirșitul anilor ’50 se preda un a- partament la 14 minute. Se construia bine și eficient, cu spirit gospodăresc. într-unul din ani, bunăoară, s-au ridicat 20 000 apartamente. în anii ’70, marele bulevard „Ciolima“ a fost realizat, cu toate dotările edilitare, in numai șase luni. în citeva luni s-au ridicat asemenea bulevarde moderne, cum sînt „Pipha“ și „Racvon“, sau microraionul Munsu. De fapt, fiecare cartier a fost construit intr-un an sau doi.Aceleași ritmuri, aceeași efervescență creatoare, aceleași preocupări de edificare a unei vieți noi le-am intilnit pretutindeni in localitățile din R.P.D. Coreeană în care ne-am aflat, fie că acestea se numesc Nampo, Daian. Kangson sau Ke- song. Pretutindeni am intilnit mărturii elocvente ale roadelor politicii Partidului Muncii din Coreea, sub conducerea secretarului general al

TELEGRAMErită la dezvoltarea și diversificarea relațiilor' de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană.în telegramă se adresează, de asemenea, premierului coreean și Consiliului Administrativ succese tot mai mari în activitatea de transpunere în practică a hotărîrilor celui de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea.
★Cu prilejul celei de-a 38-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene, au adresat tele

tea, în strînsă unitate în jurul 
Partidului Muncii, au muncit cu 
aceeași dăruire revoluționară, ceea 
ce și-a găsit expresie in înlătu
rarea, în scurt timp, a urmărilor 
grele ale războiului, în construirea 
a sute de uzine și fabrici și fău
rirea unei agriculturi socialiste de 
înalt randament. în reclădirea, pe 
temelii moderne, a orașelor, in 
dezvoltarea puternică a invățămîn- 
tului de toate gradele, in înflo
rirea culturii și științei.

Potențialul economic și spiritual 
creat în anii socialismului este în 
continuă îmbogățire prin înfăp
tuirea actualului program de șapte 
ani, menit să asigure un ritm și 
mai viguros pe calea progresului 
multilateral, să sporească eficiența 
întregii activități sociale și să asi
gure ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

Poporul român se bucură de fap
tul că relațiile de prietenie și 
colaborare dintre partidele și ță
rile noastre cunosc o evoluție 
ascendentă. Evocarea acestor re
lații tradiționale pune în evidență 
solidaritatea militantă a poporului 
român cu lupta poporului coreean, 
atit în anii grei ai războiului, cit 
și in întreaga perioadă ulterioară 
a făuririi noii orinduiri. In R.P.D. 
Coreeană se bucură de o înaltă 
apreciere sprijinul permanent și 
ferm al României socialiste, al 
tovarășului Nicolae Căaușescu, față 
de eforturile R.P.D. Coreene, de 
inițiativele și propunerile con
structive ale tovarășului Kim Ir

C.C. al partidului, președintele Republicii, tovarășul Kim Ir Sen, care a mobilizat energiile creatoare ale poporului spre însuflețitoare țeluri ale făuririi societății noi, socialiste, a trasat cu limpezime căile de urmat și a contribuit decisiv la soluționarea multiplelor probleme ale dezvoltării economico-sociale ale țării.Phenianul de azi este, desigur, un oraș modern, cu străzi largi și clădiri impunătoare cu 10, 20 și chiar mai multe etaje. Bunăoară, noul hotel Koryo, are 47 de etaje. Phenianul nu seamănă însă cu nici un alt oraș din lume, are un specific al său, inconfundabil. Această originalitate este rezultatul adaptării la arhitectura modernă a stilului tradițional coreean de construcție. îmbinarea aceasta se observă foarte bine în înfățișarea clădirilor și monumentelor reprezen-
însemnâri de călătorie

tative, cum este, de pildă, Teatrul Mare, care ocupă o importantă suprafață și este unul din principalele edificii ale orașului. El redă în mod sintetic nuanțele stilului național, acest efect regăsindu-se și in alcătuirea străzilor din apropiere, pină la malul fluviului Te- dong. La rîndul său, impunătorul Palat de studii al poporului, situat în centrul unui triunghi marcat de clădiri în stil coreean, conferă centrului capitalei un aspect armonios, original.Gazdele au ținut să sublinieze atenția deosebită pe care o acordă construcției orașului tovarășul Kim Giăng II, membru al Biroului Permanent al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, care examinează cu atenție planurile fiecărei clădiri, ale fiecărei instituții sau întreprinderi importante, urmărește îndeaproape mersul lucrărilor, pînă la finalizarea lor.Vizităm impunătorul Palat de studii al poporului. Construită pe dealul Namsan în numai un an și nouă luni, această clădire maiestuoasă ocupă o suprafață de 100 000 mp. Pereții luminoși, coloanele cilindrice, sălile și culoarele acoperite de marmură, cu dale de jad incorporînd motive florale, scările și accesoriile decorate în stil național conferă întregului edificiu o frumusețe deosebită. în acest palat studiază simultan 5 000 de oameni, în nu mai puțin de 600 de încăperi specializate, într-o zi lăcașul de cultură și știință putînd să fie frecventat de 10 000 de cetățeni. Circa 30 milioane de volume în limba coreeană și în limbi străine stau la dispoziția cititorilor. în numeroase săli de lectură există me

PHENIAN

grame de felicitare conducătorilor instituțiilor similare din această țară președintele Mafii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, ministrul afacerilor externe și ministrul apărării naționale.Au mai trimis telegrame de felicitare organizațiilor și instituțiilor similare din R.P.D. Coreeană Consiliul Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, alte organizații de masă și obștești, instituții centrale.
Sen privind reunificarea pașnică și democratică a Coreei, fără nici 
un amestec din afară — deziderat 
suprem al întregii națiuni coreene- 
In acest spirit, țara noastră susține 
consecvent cerința desfășurării de 
tratative in diferite domenii intre 
cele două părți coreene pentru 
pregătirea condițiilor în vederea 
depășirii scindării țării. De aseme
nea, România sprijină recenta pro
punere a R.P.D. Coreene privind 
transformarea peninsulei Coreea 
într-o zonă a păcii, liberă de arme 
și baze nucleare.

Temelia dezvoltării relațiilor 
româno-coreene o constituie înțe
legerile la care s-a ajuns cu pri
lejul frecventelor întîlniri din
tre conducătorii partidelor și 
țărilor noastre — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen — aceste hotărîri, do
cumentele încheiate deschizînd 
ample perspective conlucrării prie
tenești în cele mai diferite domenii 
ale făuririi noii orinduiri. ca și pe 
plan internațional, în lupta pentru 
pace și progres, pentru democrati
zarea relațiilor dintre state, potri
vit intereselor popoarelor de a se 
dezvolta liber și independent. Ma
terializind prevederile Tratatului 
de prietenie si colaborare, semnat 
la nivelul cel mai înalt, dezvol
tarea relațiilor noastre corespunde 
intereselor poporului român și po
porului coreean, cauzei generale a 
socialismului, păcii și progresului 
in lume.

canisme speciale de transmitere a cărților, care permit cititorilor să primească imediat lucrările dorite.Directorul general adjunct al Palatului, Rim Min Ok, ne informează că în fondul de carte există și peste 2 000 de lucrări in limba română. Consultăm fișierul : la loc de cinste se află operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu ; Există aici multe cărți tehnice, dar și creații ale lui Sadoveanu, Rebreanu, Emines- cu. „Cărțile românești sînt foarte 
solicitate atit ca atare, cit și în 
traducere — ne-a spus interlocutorul. Oamenii muncii din țara 
noastră sint prieteni buni ai po
porului român, așa cum între to
varășul Kim Ir Sen și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu există o priete
nie sinceră. Dorim să cunoaștem 
cit mai multe despre poporul ro
mân, despre realizările sale ; să 
aflăm experiența sa in activitatea 
consacrată făuririi societății so
cialiste și comuniste".Phenianul este și unul din importantele centre industriale ale țării. Industria orașului se caracterizează printr-o structură diversă, în cadrul căreia se găsesc aproape toate ramurile, de la fabricația de mașini și instrumente de precizie, pină la producția bunurilor de larg consum. Pentru a ilustra nivelul actual al industriei orașului, este suficient să arătăm că în prezept producția industrială este de peste 400 de ori mai mare de- cît în 1946. Un loc important îl ocupă industria electroenergetică. Construcția de mașini este reprezentată prin mijloace de transport, instalații electrice, miniere, de construcții metalurgice și pentru industria textilă, aparate cinematografice, televizoare. în cadrul a- cestora se distinge importanta fabrică de construcție a locomotivelor electrice, în care se realizează și vagoane de pasageri. De asemenea; în Capitală se produc troleibuze, microbuze și autobuze, funcționează o mare uzină de reparații a mijloacelor de transport auto.Peste tot unde ne-am aflat în capitala R.P.D. Coreene, ni s-a vorbit despre Realizările de pînă acum doar ca o etapă dintr-o vastă operă constructivă, prefigurată de obiectivele mărețe stabilite de Congresul ăl VI-lea al Partidului Muncii din Coreea, care a elaborat un program complex de modernizare și perfecționare pe baze științifice a economiej naționale. Obiective spre înfăptuirea cărora este mobilizată energia creatoare a întregului popor, harnic și talentat, dornic de muncă și viață pașnică, de a-și înfăptui pas cu pas, cu tenacitate, viitorul socialist.

Corneliu CÂRLAN

PE TOT CUPRINSUL 
ȚĂRII, REMARCABILE 

SUCCESE
IN PRODUCȚIE

Consumuri materiale 
și energetice reduse 

VRANCEAColectivele de muncă din industria județului Vrancea au realizat o producție-marfă industrială în perioada care a trecut din acest an, peste prevederile planului, în valoare de 140 milioane lei. Beneficiarii din țară și partenerii de peste hotare au primit suplimentar produse de mecanică fină însumînd 45 milioane lei, aparataj electric pentru instalații, 15 000 metri cubi prefabricate din panouri mari și beton armat, tricotaje, confecții textile și alte produse. Au fost diminuate, totodată, consumurile de materii prime și materiale, de energie electrică și combustibil. S-au economisit, în perioada amintită, 6 500 tone combustibil convențional, 6 000 MWh energie electrică, însemnate cantități de metal și alte materii prime și materiale. (Dan Drăgulescu).
VASLUIDatorită aplicării măsurilor din programele de organizare și modernizare a producției, valorificării superioare a timpului de lucru, dăruirii și înaltului spirit de răspundere cu care au acționat, oamenii muncii din industria județului Vaslui au realizat și livrat peste prevederi economiei naționale în acest an o producție-marfă însumind peste 300 milioane lei. Acest spor de producție a fost realizat în condițiile economisirii a 820 tone metal, 12,6 milioane kWh energie electrică și 2 310 tone combustibil convențional. Cele mai mari producții suplimentare, cu consumuri materiale și energetice reduse au obținut colectivele întreprinderilor de materiale izolatoare și „Mecanica" din Vaslui, întreprinderilor de produse abrazive, de elemente pneumatice și aparate de măsură și de rulmenți din Bîrlad și „Moldotex" Huși. (Petru Necula).
BRASOVLa peste 17 000 MWh se ridică economiile de energie electrică realizate de oamenii munci din județul Brașov. Octavian Bobov, inginer-șef al întreprinderii de rețele electrice Brașov, ne prezintă acest succes :— Aceste economii se dato- resc aplicării consecvente a programelor de folosire rațională și eficientă a energiei electrice întocmite pe întreprinderi, instituții, localități. Ponderea a- cestor economii revine diminuării consumurilor tehnologice. De asemenea, s-a trecut la optimizarea schimburilor de lucru, înlocuirea utilajelor și tehnologiilor mari consumatoare de e- nergie, întreținerea și exploatarea corectă și rațională a utilajelor Și instalațiilor.Printre colectivele cu cele mai bune rezultate se numără cele de la întreprinderile de autocamioane și tractoare, ale combinatului de celuloză, hîrtie și cartoane Zărnești. (Nicolae Mocanul.

MEHEDINȚI : 
Nave moderneîn cadrul întrecerii socialiste între unitățile industriale din Mehedinți, colectivul întreprinderii de construcții navale și prelucrări la cald din Drobeta- Turnu Severin ocupă un loc de frunte. în perioada care a trecut din acest an au fost aplicate în producție măsuri și .soluții tehnice care au dus la scurtarea cu 30 pînă la 65 de zile a ciclului de construcție al navelor față de graficele stabilite. In a- ceste opt luni ale anului au fost lansate la apă 12 nave moderne, între care tancuri petroliere de 7 000 tdw, șalande de 600 și 400 mc și alte tipuri de nave fluviale, din care 8 au și fost livrate beneficiarilor interni și partenerilor externi. (Virgiliu Tătarul.
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11,30 Telex
11.35 Lumea copiilor (parțial color)

• Telefilmoteca de ghiozdan :
„Vizitatorii" (color). Episodul 13

12.40 Din cununa cîntecului românesc 
(color). Muzică populară

13,00 Album duminical (parțial color)
14,15 Septembrie în Bulgaria (color). 

Imagini, cîntece și dansuri
14,45 Cetățile Oltului (color). Reportaj 
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19.20 Țara mea azi (color). Județul 

Constanța în anul 65 al partidului
19.40 Cîntarea României (color). De pe 

marea scenă a țării, pe micul 
ecran. Emisiune realizată în co
laborare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și cu Comite
tul de cultură și educație socia
listă al județului Constanța

20.20 Film artistic (color). „Povestea 
unei orchestre". Producție a stu
diourilor bulgare; Cu : Plamena 
Ghetova, Naum Sopov, Ivan Iva
nov, Nikola Todev, Marin Mlade- 
nov, Stefan Iliev, Christo Sopov, 
Peter Petrov. Regia : Ivan Dobcev

21.35 Mamaia ’86 (color). Concursul na

Informații sportive
TURUL CICLIST AL ROMÂNIEIPenultima etapă, a 7-a, a „Turului ciclist" al României, disputată sîm- bătă pe traseul Alba Iulia — Căli- mănești (145 km), a revenit sportivului Dariusz Matuszek (F.C. Cottbus), în 4hll’22”, urmat, in același timp, de rutierul bulgar Valentin Jivkov și de un pluton numeros. Etapa a avut o desfășurare relativ calmă, singurele acțiuni de desprindere fiind inițiate de ciclistul român Valentin Constantinescu, ocupantul locului 2, care la începutul etapei și apoi cu 15 km înainte de sosire a demarat din pluton, dar tentativa sa a fost de scurfă durată intrucît cicliștii din formațiile din R.D. Germană și Bulgaria au contraatacat și. la Călimănești, la sprintul final, s-a prezentat un pluton masiv de concurenți. Sprinturile intermediare cu premii au fost cîștigate de Olaf Jentzsch, care a sosit primul la Apoldul de Sus și Sibiu, și de Gheorghe Nefliu (Voința), cîștigător la Tălmaciu.

Tovarășul Todor Mov împlinește 75 de ani
Tovarășul Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria. împlinește, astăzi, 75 de ani. Comuniștii, oamenii muncii bulgari, întregul popor din țara vecină și prietenă cinstesc în personalitatea tovarășului Todor Jivkov pe militantul revoluționar care și-a consacrat întreaga viață luptei clasei muncitoare bulgare, a partidului comunist. pentru eliberare națională și socială, pentru victoria revoluției socialiste și făurirea noii orinduiri pe meleagurile Bulgariei, aducîndu-și totodată o contribuție de seamă la dezvoltarea colaborării și întărirea solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a forțelor democratice, progresiste de pretutindeni.în spiritul relațiilor de prietenie și solidaritate, cu vechi și luminoase tradiții, statornicite între popoarele noastre, comuniștii, oamenii muncii din România socialistă participă din inimă la sărbătorirea tovarășului Todor Jivkov, dind o înaltă apreciere contribuției sale nemijlocite la întărirea prieteniei și colaborării româ- no-bulgăre.Aceste sentimente își găsesc o elocventă expresie în telegrama adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășului Todor Jivkov, în conferirea secretarului general al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, prin decret prezidențial, a ordinului „Victoria Socialismului", ca semn de înaltă apreciere pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea colaborării dintre partidele și țările noastre, la promovarea cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale. (Telegrama și decretul sînt publicate în pagina I a ziarului).Drumul revoluționar pe care l-a parcurs tovarășul Todor Jivkov este legat de evenimentele istorice hotărîtoare din viața poporului bulgar, de-a lungul a peste o jumătate de secol. Născut la 7 septembrie 1911, în comuna Praveț, județul Sofia, într-o familie de țărani săraci, a intrat din fragedă tinerețe în rîndurile clasei muncitoare, ca lucrător tipograf. Cunoscînd nedreptățile și exploatarea la care erau supuși oamenii muncii, s-a angajat în lupta revoluționară, devenind din 1929 membru și activist al Uniunii Tineretului Comunist Bulgar, pentru ca peste patru ani să fie primit în Partidul Comunist Bulgar, în rîndurile căruia s-a format și călit ca luptător și conducător comunist.Cu deosebită vigoare s-au manifestat trăsăturile de militant revoluționar ale tovarășului Todor Jivkov în anii grei ai războiului, cînd partidul comunist a organizat lupta maselor populare, a forțelor patriotice împotriva ocupanților hitleriști și a dictaturii monarho-fasciste bulgare. A fost unul din organizatorii de frunte ai mișcări de partizani din prima zonă insurecțională militaro- operativă a regiunii Sofia. Pentru dîrzenia și iscusința cu care și-a îndeplinit această misiune, în perioada pregătirii insurecției populare antifasciste din 1944, partidul i-a încredințat comanda unităților de partizani și a grupelor de luptă concentrate în jurul capitalei, care, in noaptea de 8 spre 9 septembrie, au răsturnat regimul monarho-fascist și au asigurat victoria revoluției socialiste, trecerea puterii în .mîinile celor ce muncesc.Actul istoric din septembrie 1944 a deschis, după cum se știe, o eră nouă în viața poporului bulgar, era unor profunde transformări revoluționare in toate domeniile, marcind trecerea țării la făurirea socialismului. în întreaga perioadă de după instaurarea puterii populare, viața și activitatea tovarășului Todor Jivkov s-au 'contopit cii eforturile partidului, ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității în vederea înfăptuirii unor profunde transformări democratice, revoluționare și făurirea noii orinduiri în Bulgaria. Chiar în 1945 a fost ales membru supleant al C.C. al partidului, iar la Congresul al V-lea, în 1948, a devenit membru al C.C. al P.C. Bulgar. în perioada 1948—1949 a fost prim-secretar al Comitetului orășenesc Sofia al P.C. Bulgar, președinte al Comitetului orășenesc al Frontului Patriotic și al Consiliului popular al capitalei. Din 1950, tovarășul Todor Jivkov a

țional de creație și interpretare de 
muzică ușoară românească orga
nizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea com
pozitorilor și muzicologilor și Ra- 
dioteleviziunea română. Selecțiunl 

21,50 Telejurnal

LUNI, 8 SEPTEMBRIE

20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehnico-științific (color)
20,35 Tezaur folcloric (color) • Portul 

la români • Cîntecul amintirii 
• întîlnire cu Sofia Vicoveanca

20,55 Roman foileton (color). „Prețul 
succesului". Ecranizare după un 
roman de Barbara Taylor Brad
ford. Producție a studiourilor en
gleze. Premieră pe țară. Cu : 
Jenny Seagrove, Barry Bostwick, 
Deborah Kerr, Peter Chelsom, 
Diane Baker, John Duttine, 
George Baker, Peter Egan, Mick 
Ford, Christopher Gable, Chris
topher Guard, Dominic Guard, 
Del Hanney, Gayle Hunnicutt, 
Megs Jenkins, Harry Landis, 
Barry Morse, Liam Neeson, Nicola 

>Pagett, Miranda Richardson, Joris 
Stuyck, Meg Wynn-Owen, John 
Mills. Scenariul : Lee Langley. 
Regia : Don Sharp. Episodul 1

21,50 Telejurnal

în clasamentul general individual se menține lider Frank Schonherr (A.S.K. Vorwarts), urmat de Valentin Constantinescu (România) — la 1’06”, Dariusz Matuszek (F.C. Cottbus) — la 2T1”, Michael Prix (A.S.K. Vorwarts) — la 2’21”, Cristian Nea- goe (România) — la 2’36” etc. In clasamentul general pe echipe conduce selecționata României urmată de F.C. Cottbus.Astăzi are loc ultima etapă, a 8-a, Rîmnicu Vîlcea — București (176 km), cu sosirea în jurul orei 17, pe stadionul Tineretului.
ATLETISM. Proba feminină de 1 milă din cadrul concursului internațional atletic de la Bruxelles a revenit sportivei britanice Kirsty Wade — în 4’21”61/100, urmată de româncele Doina Melinte — 4’21”88/100 și Maricica Puică — 4'22’Tl/lOO. In proba de 400 m garduri. Cristidana Cojocaru-Matei s-a situat pe locul trei cu 55”59/100. precedată de Sabine Busch (R.D.G.) — 53”64/100 și Geno- veva Blaszek (Polonia) — 54”47/100. 

devenit membru supleant al Biroului Politic și secretar al C.C. al partidului, iar in 1951 a fost ales membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar.Activitatea intensă și multilaterală pe care a desfășurat-o in aceste înalte funcții de răspundere i-au adus încrederea și prețuirea întregului partid și popor. Ca urmare a prestigiului dobindit, la cel de-al VI-lea Congres al partidului, din anul 1954, tovarășul Todor Jivkov a fost ales prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar.în noiembrie 1962 i s-a încredințat și funcția de președinte al Consiliului de Miniștri, pe care a deținut-o pînă la sesiunea Adunării Populare din iulie 1971, cînd a fost președinte al Consiliului de R.P. Bulgare.Acționînd în aceste înalte tovarășul Todor Jivkov a contribuție de seamă la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului in toate domeniile construcției socialiste. De numele și activitatea sînt strîns legate succesele seamă dobîndite de Bulgaria făurirea noii orinduiri, transformarea ei într-un stat modern, 

ales Stat alfuncții, adus o
sa de în

$ - 1

dispune de o industrie și o agricultură avansate. în plin proces de dezvoltare, de un mare potențial științific și cultural. Din inițiativa și sub directa sa îndrumare au fost elaborate noul Program al partidului de edificare a societății socialiste dezvoltate, adoptat de Congresul al X-lea. precum și noua Constituție a R.P. Bulgaria.Un eveniment important, deschizător de noi orizonturi în construcția socialistă in Bulgaria l-a constituit Congresul al XIII-lea al partidului, din primăvara acestui an, care l-a reales pe tovarășul Todor Jivkov in funcția de secretar general al C.C. al P.C. Bulgar. Tovarășul Todor Jivkov a avut un rol deosebit de important în elaborarea obiectivelor pe care le impune actuala etapă a făuririi noii orinduiri, obiective care, adoptate de congres, vizează creșterea substanțială a ponderii progresului tehnico-științific, înnoirea tehnologiei și perfecționarea structurii, conducerii și planificării economiei naționale, aprofundarea echității sociale, extinderea și adîncirea democrației socialiste, creșterea rolului conducător al partidului în ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii opere de construire a societății socialiste dezvoltate.Sărbătorirea zilei de naștere a tovarășului Todor Jivkov oferă un fericit prilej de a evoca relațiile de strînsă prietenie și colaborare româno-bulgare, care, încununînd legăturile de solidaritate ce s-au manifestat de-a lungul secolelor între cele două popoare, în lupta pentru neatirnare, au cunoscut o puternică dezvoltare, pe toate planurile, în anii construcției socialiste, stimulate de comunitatea de orînduire. a ideologiei, a țelurilor socialismului și comunismului. Este bine cunoscut că tovarășul Todor Jivkov a avut, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, un rol deosebit
cinema

• Mari regizori, mari actori ; PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15
• Program estival : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20
• Toate mi se intîmplă numai mie :
LUMINA (14 74 16) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20
• Căutătorii de aur : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,30, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,30
• Furtună în Pacific: LIRA (317171)
— 15; 17,15; 19,30
• Șapte băieți și o ștrengăriță: GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
• Aventuri la Marea Neagră : VII
TORUL (10 67 40) — 15,30; 18,30
• Al patrulea gard, lingă debarca
der : MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19,30
• Colierul de turcoaze: PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30; 19,30
O Mexicanul Felipe Rivera : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20
• Infernul din zgîrie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Pe urmele adevărului : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19
• Talismanul iubirii: DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30
• Dragoste și statistică : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12; 16; 19
• Clipa de răgaz : STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19
• Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Bonner fiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 7 septembrie, ora 21 — 10 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea 
se va încălzi ușor în toate regiunile 
țării. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin în primele zile în sud. Pe alocuri, 
în regiunile nordice va ploua. Vînt 

de actiiA, în întărirea relațiilor dintre popoarele și țările noastre — pe bazele trainice ale egalității in drepturi, respectării independenței și. suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și solidarității socialiste.Viața a învederat cu putere, de-a lungul anilor, că in amplul procesde dezvoltare a conlucrării româno- bulgare rolul hotărîtor il au legăturile de strînsă prietenie dintrePartidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, care au înscrisextinderea relațiilor noastre ca una din preocupările lor permanente. O însemnătate hotărîtoare au, în acest cadru, întîlnirile și convorbirile frecvente — devenite tradiționale — dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Todor Jivkov, desfășurate de fiecare dată într-o atmosferă de deplină înțelegere, încredere și stimă reciprocă, hotărîrile luate de cei doi conducători deschizînd largi perspective legăturilor noastre prietenești, multilaterale.Caracterizînd evoluția ascendentă a ansamblului raporturilor româno—bulgare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a arătat : „în spiritul relațiilor și prieteniei tradiționale, de secole, dintre popoarele noastre, colaborarea din anii socialismului a ridicat pe o treaptă superioară aceste tradiții. Ne revine marea răspundere față de popoarele noastre de a păstra și dezvolta aceste tradiții, de a face totul pentru ca relațiile de prietenie și colaborare — care și-au dovedit trăinicia chiar și in cele mai grele împrejurări — să se dezvolte tot mai puternic".La rîndul său, evocînd caracterul constructiv al întilnirilor româno-bulgare la nivel înalt, tovarășul TODOR JIVKOV a declarat : „Caracteristic pentru aceste întîlniri este că în cadrul lor are loc un dialog deschis și constructiv, se obțin înțelegeri în problemele cele mai importante de interes reciproc și se aprofundează colaborarea în toate domeniile. Noi apreciem în mod deosebit atmosfera de cordialitate și înțelegere reciprocă in care se desfășoară acestea".Beneficiind de asemenea condiții favorabile, conlucrarea prietenească româno-bul- gară cunoaște o dezvoltară rodnică pe multiple planuri. Se dezvoltă continuu colaborarea economică și tehnico- științifică, elocvente mărturii în acest sens fiind crește- de-a lungul anilor, a volumului schimburilor de bunuri materiale, extinderea și diversificarea cooperării și specializării în producție. Se extind, de asemenea, relațiile româno—bulgare pe plan cul- tural-științific, în domeniile invăță- mîntului, sănătății, turismului, ca și schimburile de experiență pe linie de partid și de stat, între organizațiile de masă și obștești, privind variate aspecte ale construcției socialiste în cele două țări.în același timp, România și Bulgaria. conlucrează pe plan internațional. în lupta pentru soluționarea, in interesul tuturor popoarelor, a marilor probleme ale lumii contemporane, pentru înlăturarea primejdiei nucleare, destindere și dezarmare, in vederea asigurării securității, bunei vecinătăți și cooperării în Balcani, în Europa și în întreaga lume. O grăitoare dovadă a rodniciei acestei conlucrări o constituie Declarația- Apel cu privire la realizarea în Balcani a unei zone fără arme nucleare și chimice — inițiativă de amplă semnificație internațională, formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov cu prilejul întîlnirii de anul trecut, de la București, a celor doi conducători.Cu prilejul zilei aniversare de astăzi, comuniștii, întregul popor român adresează tovarășului Todor Jivkov cele mai calde felicitări, urări de noi succese de seamă in activitatea pe care o desfășoară în fruntea Partidului Comunist Bulgar, a Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, pentru înflorirea și prosperitatea Bulgariei socialiste, pentru bunăstarea și fericirea poporului bulgar prieten, exprimîndu-și încrederea că relațiile româno-bulgare se vor dezvolta necontenit, spre binele ambelor popoare, în interesul construcției socialiste în țările noastre, al păcii și progresului in lume.
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15
• AI șaptelea cartuș : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45: 20
• Iubit de public — 13; 15, Zilele 
filmului de comedie — 9; 11; 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• Sînt timid, dar mă tratez : FERO
VIAR (50 51 40) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45
• Despărțire temporară : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18,30
• Un comando pentru apa grea : 
COTROCENI (49 48 48) — 15,30; 18,30
• Glasul inimii — 14: 16; Clinele — 
18; 20: POPULAR (35 15 17)
• Pugaciova : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Atenție la Pana de Vultur : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30
• Salamandra : ARTA (21 31 86) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Balada soldatului. Iubire fără
soare: FERENTARI (80 49 85) — 9;
12,15; 15,30; 19

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : loneștii — 19,30; (sala Ate
lier) : Act venețian — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Cinci romane de amor — 19
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Medalionul de argint — 19
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tfina- 
se“ (15 56 78, sala Savoy) : Romeo șl 
Julieta la Mizil — 19,30; (grădina 
Boema) : Eu vă fac să rideți.. la 
Boema — 19,30
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacol extraordinar susținut de circul 
chinezesc — 19 

slab pînă la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, mai coborîte în primele nopți 
în depresiuni, iar cele maxime între 
20 și 30 de grade. în depresiuni, în 
prima noapte, se va mai produce bru
mă. Dimineața ceață locală. In Bucu
rești : Vremea va continua să se încăl
zească ușor. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Vînt în general slab. Tem
peraturile minime vor oscila între 7 
și 10 grade, iar cele maxime între 26 
șl 29 de grade. Dimineața ceață slabă.



România, președintele Nicolae Ceausescu prezintă 
un program de acțiune realist si constructiv pentru 
oprireacursei marinarilor, pentru dezarmare si pace

Ample relatări și comentarii in presa internațională
Realegerea, in unanimitate, a tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii de câtre cel de-al lll-lea Congres al acestui important for democratic al țării s-a făcut ecoul unor ample relatări ale presei de peste hotare. De asemenea, mijloace de informare in masă, din numeroase țări au reflectat politica de pace și amplă colaborare promovată de partidul și statul nostru, demersurile și inițiativele românești, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ca omenirea să trăiască la adăpost de pericolul războiului, pentru

oprirea cursei înarmărilor, în primul rind nucleare, pentru realizarea dezarmării, a unei păci sigure, a securității și înțelegerii între națiunile planetei noastre.De un deosebit ecou se bucură inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentate în cuvintarea rostită de la înalta tribuna ă celui de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii, apelul adresat tuturor statelor din Europa de a acționa, împreună cu toate forțele progresiste, in vederea înlăturării armelor nucleare, precum și propunerea ca România să reducă unilateral

armamentele, efectivele și cheltuielile militare. A fost subliniată, de asemenea, poziția constructivă a României față de alte importante probleme ale vieții politice și economice internaționale, exprimată de președintele său de la tribuna forumului oamenilor muncii.Presa internațională continuă, de asemenea, să evidențieze realizările istorice obținute de țara noastră în anii construcție socialiste, îndeosebi în ultimele două decenii, sub conducerea înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu.Agenția A.D.N., din R.D. Germană, relevă — într-o corespondență — că tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R. și președintele României, a fost reales in unanimitate in funcția de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii. în perioada dintre congrese. Consiliul Național este forul suprem al consiliilor oamenilor muncii și rezolvă problemele fundamentale ale dezvoltării ' social- economice a țării — arată A.D.N. Lucrările congresului au dezbătut problema îndeplinirii planului pe 1986 și a planului cincinal 1986— 1990.Agenția A.D.N., după ce pune în evidentă faptul că. în opinia tovarășului Nicolae Ceaușescu, problema cea mai importantă a omenirii este dezarmarea, subliniază : Cei 11 000 de reprezentanți ai oamenilor muncii din toate sferele economiei naționale, care participă la lucrările congresului, au adresat Statelor Unite ale Americii și celorlalte state nucleare apelul pentru încetarea în cel mai scurt timp a experiențelor nucleare.Intr-o relatare cu privire la cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul oamenilor muncii, agenția sovietică T.A.S.S. evidențiază aprecierea secretarului general al P.C.R. că în condițiile internaționale actuale nu există sarcină mai importantă decit înfăptuirea dezarmării și consolidarea păcii. De aceea este necesar să se facă totul pentru unirea e- forturilor popoarelor, ale forțelor progresiste ale planetei, să se pună capăt politicii de înarmare, atit pe Pămint. cit și in Cosmos, a relevat conducătorul român. Se subliniază, de asemenea, intre altele, că președintele României s-a pronunțat pentru încetarea imediată a experiențelor nucleare și pentru preintîmpinarea militarizării Cosmosului.T.A.S.S. informează că cei peste 11 000 de delegați la congres, aleși în adunările generale ale colectivelor din industrie. construcții, transporturi, circulația mărfurilor și finanțe, au examinat rapoarte privind îndeplinirea planului de dezvoltare ‘economică a țării pe anul in curs. înfăptuirea Programului privind creșterea nivelului tehnic și calitativ al producției, privind măsurile pentru îndeplinirea planului de dezvoltare social- economică a țării în cincinalul actual, Programul privind creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii pe perioada 1986—1990.Ziarul sovietic ..PRAVDA" relevă. intr-o corespondentă, ampla adeziune a celor peste 11 000' de delegați prezentă la lucrările Congresului al lll-lea al oamenilor muncii față de propunerile și inițiativele anunțate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea sa la congres. Secretarul general al P.C.R. — scrie ..Pravda" — a subliniat și faptul că România sprijină pe deplin programul de dezarmare în trei etape pînă în anul 2000, propus, de Uniunea Sovietică, și se pronunță pentru încetarea militarizării Cosmosului. ,.Pravda" accentuează faptul că secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a salutat hotărîrea Uniunii Sovietice privind prelungirea moratoriului încetării experiențelor nucleare, adresind, din nou, S.U.A. și celorlalte state nucleare apelul pentru încetarea in cel mai scurt timp a tuturor experiențelor de acest fel.Ziarul relatează că, în cadrul lucrărilor congresului, delegații au fost chemați să examineze raportul eu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare social-economică pe anul în curs, programul de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii pe perioada 1986— 1990.Opțiunea de pace a României socialiste, exprimată cu pregnantă in cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a fost pusă in evidență și de TELEVIZIUNEA SOVIETICA, aceasta arătind că țara noastră salută hotărîrea U.R.S.S. privind prelungirea moratoriului încetării experiențelor nucleare și adresează, din nou, S.U.A. și celorlalte state nucleare apelul pentru incetarea in cel mai scurt timp a tuturor experiențelor nucleare.Informațiile Televiziunii sovietice au fost însoțite de imagini din sala congresului, în prim-plan fiind prezentat tovarășul Nicolae Ceaușescu in timp ce rostea cuvintarea, în ziua deschiderii lucrărilor.Timp de trei zile, congresul a e- xaminat probleme legate de îndeplinirea planului de dezvoltare a tării pe anul 1986 și a celui de-al VIII-lea plan cincinal in perioada 1986—1990, precum și modul de înfăptuire a sarcinilor celui de-al XIII-Iea Congres al Partidului Comunist Român, relatează agenția iugoslavă TANIUG. Aceasta menționează, de asemenea, examinarea de către delegații la congres a raportului asupra modului de îndeplinire a Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibil și energie și a Programului de creștere a nivelului de 

trai în cursul actualului plan cincinal.In cuvintarea rostită la congres, relevă agenția într-o altă relatare, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat tuturor statelor din Europa apelul de a trece fiecare la o reducere cu cel puțin 5 la sută a înarmărilor, chiar înaintea realizării unui acord corespunzător. Șeful statului rOmân s-a pronunțat pentru extinderea cooperării economice cu țările membre ale C.A.E.R., precum și cu alte țări socialiste, cu celelalte state, fără deosebire de orinduire socială.Sub titlul „Nicolae Ceaușescu despre problemele dezarmării", ziarul „NEPSZABADSAG" din R. P. Ungară evidențiază importanța deosebită pe care o acordă secretarul general al Partidului Comunist Român necesității adoptării de urgență a măsurilor pentru dezarmare, reducerii de către statele europene a forțelor lor armate, armamentelor și bugetelor militare. Se subliniază, de asemenea. că tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că România este dispusă să treacă, pină la sfirșitul acestui an, la o reducere unilaterală cu cinci la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare.Ziarul pune în evidență, totoda
• Reducerea armamentelor, efective

lor și cheltuielilor militare - un pas con
cret, deschizător de perspective procesu
lui de dezarmare

• Contribuție marcantă, rol activ în 
soluționarea marilor probleme ale lumii 
contemporane

tă, faptul că România, care se pronunță pentru incetarea neintirzia- tă a experiențelor nucleare, ca și pentru împiedicarea militarizării spațiului cosmic, sprijină în întregime programul sovietic de dezarmare in trei etape, pină la finele secolului, și salută moratoriul sovietic asupra experiențelor nucleare. Președintele Nicolae Ceaușescu — se relevă — a chemat din nou S.U.A. și celelalte puteri nucleare să înceteze în cel mai scurt timp experiențele nucleare.Ziarul „RABOTNICESKO DELO", celelalte cotidiene bulgare au relatat despre cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la deschiderea lucrărilor congresului, evidențiind că secretarul general al partidului, președintele României, s-a referit pe larg la rezultatele și realizările obținute în ultimii ani in edificarea socialistă a țării.Relevîndu-se voința de pace a României, se arată că tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat sprijinul deplin față de hotărîrea Uniunii Sovietice privind prelungirea moratoriului încetării experiențelor nucleare și a adresat S.U.A.. celorlalte state nucleare apelul de a se alătura acestei importante inițiative.„Oamenii muncii din România cer incetarea experiențelor nucleare" este titlul sub care relatează ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" din R.D. Germană despre cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al lll-lea al oamenilor muncii.Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a declarat, în cuvintarea sa, că in actuala situație internațională nu există o altă problemă mai importantă decît dezarmarea, evidențiază ziarul. România — se arată — sprijină, de aceea, pe deplin și în totalitate programul Uniunii Sovietice de înlăturare treptată a armelor nucleare pînă în anul 200(1 și hotărirea U.R.S.S. privind prelungirea unilaterală a moratoriului referitor la experiențele nucleare.Ziarul cehoslovac „PRACE" evidențiază, din cuvintarea rostită la congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, faptul că au fost înfățișate rezultatele obținute pe plan economic de țara noastră in cincinalul trecut, cei peste 11 000 de delegați participanți la lucrări fiind chemați să dezbată probleme privind indeplinirea planului de dezvoltare economică a României pe acest an și in cadrul actualului cincinal, realizarea programului de creștere a nivelului tehnic și calitativ al producției, ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii în perioada 1986—1990.La rîndul său, ziarul cehoslovac „LIDOVA DEMOKRACIE" a evidențiat faptul că în cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu se exprimă sprijinul țării noastre, iubitoare de pace, pentru programul sovietic de dezarmare nucleară, pină in anul 2000, precum și pentru moratoriul unilateral al Uniunii Sovietice cu privire la experiențele nucleare.România consideră că pentru a- jungerea la măsuri reale de dezar

mare ar avea o mare însemnătate dacă o serie de state, inclusiv socialiste, ar trece la o reducere unilateral^ a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare — evidențiază, într-o amplă relatare a cuvîntării. agenția CHINA NOUA.în continuare se arată că, refe- tindu-se la problema dezarmării, Nicolae Ceaușescu a declarat : încă înainte ca Uniunea Sovietică și Statele Unite să ajungă la încheierea unor acorduri, România este gata — ca un prim pas — să treacă. pînă la sfirșitul acestui an, la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare -și a adresat altor țări europene apelul de a-i urma exemplul.Reafirmindu-și sprijinul față de o serie de inițiative sovietice în domeniul dezarmării, Nicolae Ceaușescu a apreciat că o serie de propuneri ale Statelor U- nite ale Americii și ale altor state reprezintă o bază reală pentru realizarea unor acorduri de dezarmare. menționează agenția.Pe dp altă parte, se relevă că, în conformitate cu Programul de colaborare de lungă durată cu țările socialiste din C.Â.E.R., România va acționa pentru perfecționarea specializării și cooperării în producție, in vederea satisfacerii într-o mă

sură tot mai mare a necesităților energetice și de materii prime, de mașini, utilaje și altele. Nicolae Ceaușescu a precizat că dezvoltarea unei asemenea cooperări, crearea — acolo unde apare necesar — a unor societăți mixte trebuie să se bazeze pe și să aibă in vedere dezvoltarea independentă a fiecărei economii naționale. Societățile mixte trebuie să se bazeze pe proprietatea națională, iar România nu va fi de acord cu crearea de societăți supranaționale de nici un fel — notează China Nouă.Ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" relevă că, în cuvintarea rostită la cel de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii din România, președintele Nicolae Ceaușescu a lansat un apel tuturor statelor europene pentru a trece la reducerea înarmărilor cu cel, puțin 5 la sută, chiar înaintea realizării unei înțelegeri corespunzătoare în această problemă. Președintele Nicolae Ceaușescu — subliniază co- ' tidianul — a declarat că România este gata să iși reducă ,cu 5 la sută, pină la sfirșitul anului, armamentele, efectivele și cheltuielile mili-- tare.Președintele Nicolae Ceaușescu a arătat, de asemenea, că țara sa a- cordă un sprijin deplin programului propus de'Uniunea Sovietică privind dezarmarea in trei etape pină în anul 2000, se relevă în încheiere.în cuvintarea rostită la lucrările Congresului al lll-lea al oamenilor muncii, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat un apel statelor din Europa răsăriteană și occidentală pentru reducerea cu cinci la sută a armamentelor, creindu-se, astfel, condițiile pentru negocieri serioase de dezarmare, relevă agenția REUTER.Președintele Nicolae Ceaușescu a declarat că, pentru a contribui la realizarea dezarmării, România consideră că ar avea o mare însemnătate dacă o serie de state, inclusiv socialiste, ar trece la o reducere unilaterală a efectivelor, armamentelor și cheltuielilor militare, se arată in continuare, citin- du-se din cuvîntare : In acest sens ne adresăm tuturor statelor din Europa cu chemarea de a trece fiecare la o reducere cu cel puțin cinci la sută a înarmărilor, chiar înaintea realizării unui acord corespunzător.In cuvintarea rostită la deschiderea lucrărilor Congresului al III- lea al oamenilor muncii din România, Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a arătat -că, in ce o privește. România este gata să treacă, pină la sfirșitul acestui an. la reducerea cu cinci la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare. Dacă nu vom putea realiza înțelegerea cu alte state pentru a trece împreună la o asemenea reducere, vom pfezenta □- ceastă propunere întregului popor pentru a hotărî, în cadrul unui referendum, asupra trecerii la reducerea unilaterală, cu circa cinci la sută, a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare — a spus președintele Nicolae Ceaușescu, citează agenția. El a adresat tuturor statelor din Europa apelul de a tre

ce fiecare la o reducere de cel puțin cinci la sută a Înarmărilor; chiar înaintea realizării unui acord corespunzător, subliniază și agenția FRANCE PRESSE. -Referindu-se la conținutul cuvîntării, agenția D.P.A. din R. F. Germania pune în evidență faptul că președintele Nicolae Ceaușescu a declarat că România iși va reduce cheltuielile militare cu cinci la sută, citind : Dacă nu vom putea realiza o înțelegere cu alte state pentru a trece împreună la o asemenea reducere, România va prezenta întregului popor această propunere în cadrul unui referendum asupra reducerii cu cinci la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare.Președintele Ceaușescu a cerut statelor europene să treacă, chiar înaintea realizării unui acord corespunzător, la o reducere cu cel puțin cinci la sută a înarmărilor și efectivelor militare.AGENȚIA IRANIANĂ DE PRESA IRNA arată că. în cuvintarea rostită la Congresul al lll-lea al oamenilor muncii. președintele Nicolae Ceaușescu a relevat că România va organiza un referendum pentru a hotărî asupra reducerii cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare proprii și a adresat un apel tuturor statelor europene să treacă, fiecare. Ia o reducere similară a înarmărilor, chiar înaintea realizării unui acord corespunzător. România consideră că o serie de state, inclusiv socialiste, ar putea trece la o reducere unilaterală a efectivelor, armamentelor si cheltuielilor militare. Dacă nu vom putea realiza înțelegerea cu alte state pentru a trece împreună la această reducere — a spus președintele Nicolae Ceaușescu — vom hotărî in cadrul unui referendum asupra trecerii la reducerea unilaterală, cu circa 5 la sută, a armamentelor.Presa din diferite țări inserează și alte articole și comentarii mar- cînd inițiativele țării noastre, pașnice, constructive pe plan intern și extern.Un amplu articol consacrat României de revista mozambicană „TEMPO" evidențiază că, in perioada care a trecut de la eliberarea țării, „poporul român și-a luat destinele în propriile mîini, a trecut la edificarea societății socialiste și a schimbat _ structura! peisajul general al României. Din- tr-o țară agrară, cu o industrie puțin dezvoltată și o agricultură înapoiată. România s-a transformat intr-o țară industrial-agrară, cu o industrie puternică, modernă, dotată în cea mai mare_ parte cu cea mai avansată tehnică".Ziarul guineez „HOROYA" evidențiază că „datorită muncii poporului ei. România de astăzi este o țară industrial-agrară. cu o industrie puternică, modernă, echipată în cea mai mare parte cu tehnica cea mai avansată, cu o agricultură în plin progres, cu o viață spirituală bogată, în care în- vățămîntul, știința și cultura cunosc o mare efervescență".Bogata activitate pe plan internațional a României socialiste, poziția constructivă a președintelui NicOlae Ceaușescu în principalele probleme ale lumii contemporane pentru a se face totul ca, în actuala situație internațională deosebit de complexă, să se pună capăt evoluției periculoase a evenimentelor pe plan mondial, inclusiv a celor din zona Orientului Mijlociu, sint puse ;n evidentă de ziarul kuweitian „AL-SIYASSA".Concepția președintelui Nicolae Ceaușescu, a poporului român — se arată — are in vedere folosirea amplă a tuturor posibilităților pentru realizarea aspirației supreme a popoarelor — pacea. „Pentru a transpune în practică un asemenea deziderat, conducerea României, președintele Nicolae Ceaușescu au afirmat în repetate rînduri că actuala cursă a înarmărilor reprezintă cel mai mare pericol care amenință pacea internațională și poate duce în orice moment la o catastrofă nucleară, ceea ce ar însemna lichidarea vieții pe planeta noastră. Plecind de la convingerea fermă a necesității opririi cursei înarmărilor, în primul rind nucleare, a înghețării cheltuielilor militare și trecerii efective la acțiuni de dezarmare, președintele Nicolae Ceaușescu a făcut in repetate rînduri apel la logică și rațiune pentru soluționarea unor situații conflictuale internaționale, între care și cele din zona Orientului Mijlociu", relevă ziarul kuweitian. „De fapt, se spune în continuare. președintele Nicolae Ceaușescu a fost primul care a lansat apelul la o conferință internațională de pace în Orientul Mijlociu, cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei". „Această chemare a șefului statului român, lansată de mai multă vreme, avea să se transforme, treptat. într-o opțiune internațională și este considerată acum drept începutul logic al. realizării păcii drepte și permanente in Orientul Mijlociu".(Agerpres)

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-mongolULAN BATOR 6 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis tovarășului Jambin Batmunh, secretar general al C.C. al P.P.R.M., președintele Prezidiului' Marelui Hural Popular al R.P. Mongole, un călduros și tovărășesc mesaj de salut. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de noi și mari succese pentru poporul mongol prieten pe calea îndeplinirii hotăririlor celui de-a] XIX-lea Congres al P.P.R.M., de pace, progres și prosperitate.Exprimînd sincerele sale mulțumiri, tovarășul Jambin Batmunh a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald și tovărășesc salut, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului român prieten noi și tot mai mari succese in transpunerea în viată a hotăririlor celui de-al XIII-Iea Congres al P.C.R.. urări de pace, progres și prosperitate.Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea, de către tovarășul Jambin Batmunh, a delegației parlamentare române conduse de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care a efectuat o vizită oficială de priete
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Schimburi de mesaje de 
la nivel inalt

prietenie
HARARE 6 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis tovarășului Robert Mugabe, președintele Z.A.N.U., prim-ministru al Republicii Zimbabwe, și tovarășei Sally Mugabe un cald salut prietenesc, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului Zimbabwean prieten, urări de pace și prosperitate.Exprimînd vii mulțumiri pentru mesajul primit, tovarășul Robert Mugabe a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. din partea sa și a tovarășei Sally Mugabe, cele mai calde salutări prietenești, precum și' cordiale urări de sănătate, fericire personală, de noi succese in întreaga activitate, spre binele și prosperitatea poporului român prieten.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii de câtre primul ministru al Republicii Zimbabwe a tovarășului loan Totu, ministrul afacerilor externe, șeful delegației române care a participat la lucrările celei de-a VlII-g Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Harare.

★HARARE 6 (Agerpres). — în discursurile rostite in ultimele ședințe plenare, ale dezbaterilor de politică generală din cadrul Conferinței la nivel înalt a statelor membre ale mișcării de nealiniere, vorbitorii au abordat probleme majore ale contemporaneității, cu care sint confruntate atit statele nealiniate, cit și, în genere, toate popoarele lumii.
Președintele Consiliului Suprem 

al Sudanului, Ahmed El Mirghani, a declarat, că țara sa se pronunță pentru soluționarea stărilor de conflict din Orientul Mijlociu, sudul Africii, America Latină și din alte părți ale lumii. Omenirea — a spus el — trebuie să acționeze pentru eliminarea ultimelor vestigii ale colonialismului și opresiunii, subliniind în context necesitatea asigifrării accesului la independență al poporului namibian și a respectării drepturilor democratice ale populației de culoare din Africa de Sud. Vorbitorul s-a pronunțat in favoarea creării unui stat palestinian propriu și pentru soluționarea prin negocieri a conflictului iraniano-ira- kian.Mișcarea de nealiniere joacă un rol deosebit de important în întărirea independenței naționale a țărilor recent eliberate — a declarat 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Afganistan, Sultan Aii Keshtmand. El a subliniat că guvernul său militează pentru reglementarea pe cale pașnică a problemei privind Afganistanul. Inițiativa de Întoarcere in patrie a unei părți din contingentul de trupe sovietice — a menționat vorbitorul — vine să confirme o stabilizare a situației interne și întărirea poziției Afganistanului pe plan internațional.

Vicepreședintele Ghanei, Justice Allan, a relevat, in cuvintarea sa,
ILE DE PRESA
e scurt

COMUNICATUL COMUN dat publicității la încheierea vizitei oficiale de prietenie efectuate in R.P. Ungară de Zbigniew Messner, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, relevă dezvoltarea relațiilor ungaro-polone pe toate planurile, transmit agențiile M.T.I. și P,A.P. Părțile reafirmă că vor face totul pentru o schimbare favorabilă in viața internațională, pentru încetarea cursei înarmărilor și înlăturarea pericolului unui război nuclear, pentru realizarea unei dezarmări efective.
CONVORBIRI. La Moscova au avut loc convorbiri intre Eduard Șevardnadze, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Pierre Aubert, vicepreședinte al Confederației Elvețiene, șeful Departamentului politic federal. Potrivit agenției T.A.S.S., s-a procedat la un schimb de opinii privind aspecte actuale ale situației europene și internaționale. S-a expri

nie în R. P. Mongolă, la invitația Marelui Hural Popular.In cadrul Întrevederii s-a apreciat că legăturile de prietenie, solidaritate și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre au largi perspective de amplificare și extindere în continuare în toate domeniile de activitate.Delegația parlamentară română a avut o întrevedere cu tovarășul Bat-Ocirin Altangherel, președintele Marelui Hural Popular, cu alți parlamentari mongoli. In cursul convorbirii a avut loc un schimb de păreri cu privire la activitatea și preocupările actuale ale celor două foruri legislative, evidențiindu-se rolul și contribuția acestora la dezvoltarea continuă a relațiilor româ- no-mongole în toate domeniile de activitate, conlucrarea dintre cele două țări, partide și popoare pe plan internațional.Tovarășul Nicolae Giosan s-a în- tilnît, de asemenea, cu C. Suren, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P.M.. președintele părții mongole în Comisia interguverna- mentală româno-mongolă de colaborare economică și tehnico-știin- țifică.La întrevederi a participat Nicolae Hurbean. ambasadorul țării noastre la Ulan Bator.

In timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, tovarășul Robert Mugabe, președintele conferinței, a rugat să se transmită mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru mesajul adresat participanților la reuniunea Ia nivel înalt a țărilor nealiniate de la Harare, apreciind în mod deosebit conținutul acestui mesaj, care a constituit un spriiin efectiv pentru mișcarea de nealiniere.In cursul corvorbirii au fost abordate. totodată, probleme ale conlucrării dintre cele două țări, atit pe plan bilateral, cit și în sfera vieții internaționale.Lă primire a fost prezent Gheor- ghe Badrus, ambasadorul României în Republica Zimbabwe.
★Cu ocazia participării delegației române la conferință au avut loc schimburi cordiale de mesaje de prietenie intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și președintele Republicii Angola. Jose Eduardo dos Santos, președintele Republicii Mali, Moussa Traore, și președintele Liberiei, Samuel K. Doe. care au condus delegațiile lor la reuniunea din capitala Republicii Zimbabwe.

★necesitatea ca țările nealiniate să sprijine mișcările de eliberare din sudul Africii nu numai în cadrul unor întruniri, ci și în practică. în atelași timp, el a adresat un apel statelor nealiniate de a-și spori sprijinul fată de statele africane din „prima linie". Vorbitorul a chemat Iranul și Irakul săr-și soluționeze prin mijloace pașnice conflictul dintre ele și s-a pronunțat pentru soluționarea situației din Orientul Mijlociu și America Centrală.
Ministrul de externe al Somaliei. Abdurrahman Jama Barre, a făcut un apel la acțiuni mai hotărite din partea Organizației Unității Africane și a mișcării de nealiniere în abordarea unor probleme politice internaționale. In context, el a arătat că cele două organizații ar trebui să coopereze într-o măsură sporită pentru rezolvarea situației din sudul continentului și a problemelor economice din Africa.Eliminarea armelor nucleare din Mediterana reprezintă o necesitate, și înfăptuirea acestui obiectiv trebuie să se bucure de sprijinul mișcării de nealiniere, a declarat Ministrul de externe al Maltei, Alex Sceberras Trigona. Vorbitorul a subliniat necesitatea respectării principiilor de bază ale acestei mișcări. Totodată, el a anunțat organizarea unei conferințe la nivel ministerial a celor 11 țări nealiniate din bazinul mediteranean, care este programată să se desfășoare in Iugoslavia.
Vicepreședintele Boliviei, Julio Garret, a arătat că in ultimul timp * prețurile la materiile prime exportate de țările în curs de dezvoltare s-au deteriorat in timp ce produsele industrializate și-au sporit prețul. El a subliniat necesitatea impulsionării eforturilor pentru crearea unei ordini economice internaționale juste.

mat hotărirea de a se acționa pentru dezvoltarea pe mai departe, pe multiple planuri, a relațiilor dintre cele două țări.
ALEGERE. Cu aproximativ 80 la sută din cele 72 756 de voturi exprimate, Takako Doi a fost aleasă președintă a Partidului Socialist Japonez (P.S.J.), principala formațiune politică de opoziție din Japonia.
ÎNTÎLN1RE. La Geneva a avut loc o nouă întilnire a reprezentanților R. S. Cehoslovace, R. D. Germane și R. F. Germania, în cadrul căreia a fost examinată problema creării unei zone libere de arme chimice și alte chestiuni ale dezarmării chimice, în primul rind cele legate de control — informează agenția C.T.K. Reprezentanții R.S.C. și R.D.G. au subliniat însemnătatea unor măsuri regionale în domeniul dezarmării pentru asigurarea securității și limitarea

PHENIAN

Conferință internațională9 J

pentru denuclearizare și 
pace in Peninsula CoreeanăPHENIAN 6 (Agerpres). — La Phenian au început, sîmbătă. lucrările Conferinței internaționale pentru denuclearizare și pace în Peninsula Coreeană — transmite a-, genția A.C.T.C. Participă 123 de delegații reprezentînd 78 de țări de pe toate continentele — intre care și România — instituții internaționale și organizații democratice de lupiă pentru pace.în discursul rostit cu acest prilej, Li Giong Ok, vicepreședinte al R. P. D. Coreene, a exprimat speranța că reuniunea va avea o contribuție importantă la lupta pentru menținerea și consolidarea păcii în această zonă. El a subliniat că țara sa nu va experimenta. produce, stoca sau introduce arme nucleare și nici nu va permite trecerea acestora pe tăritoriul său. Dacă Peninsula Coreeană va fi transformată intr-o zonă a păcii, lipsită de arme nucleare, a spus el, va fi eliminat pericolul de război nuclear in regiune. ceea ce va contribui mult la transformarea Asiei intr-un continent al bunei vecinătăți și cooperării. unde să fie garantată o pace durabilă.
• Ședința Consiliului de Secu
ritate • Un interviu al minis

trului de externe egipteanNAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. s-a întrunit vineri seara, la cererea Franței, . în urma atentatului comis în Liban împotriva unor unități franceze din cadrul Forțelor U.N.I.F.I.L.Președintele consiliului pe luna septembrie, Alexandr Belonogov (U.R.S.S.), a prezentat o declarație a acestui organ al Națiunilor Unite prin care se cere adoptarea de măsuri urgente pentru întărirea efectivă a securității membrilor Forțelor O.N.U. din sudul Libanului. Declarația, aprobată prin consens de cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, constată deteriorarea situației în zona in care acționează trupele U.N.I.F.I.L., unde militari francezi și irlandezi și-au pierdut viața. Secretarul general al O.N.U. este rugat să întreprindă toate măsurile necesare pentru remedierea situației. El urmează să prezinte Consiliului de Securitate un raport după întoarcerea misiunii O.N.U. conduse de Marrack Goulding.CAIRO 6 (Agerpres). — Vicepre- mierul și ministrul egiptean de externe, Esmat Abdel Meguid. a relevat, intr-un interviu acordat ziarului „Al Ahram", că Egiptul a elaborat un proiect de ansamblu vizînd întărirea procesului de pace în Orientul Mijlociu — transmite agenția France Presse. El nu a furnizat amănunte despre proiect, menționind că acesta vizează în primul rind depășirea impasului actual și, apoi, ajungerea la instaurarea unei păci drepte și cuprinzătoare în regiune, prin care să se acorde poporului palestinian drepturile sale legitime.
IN POFIDA PROTESTELOR 

OPINIEI PUBLICES.U.A. au efectuat un nou experiment în cadrul programului „războiul stelelor"WASHINGTON 6 (Agerpres). — Statele Unite au efectuat, vineri, un experiment care se circumscrie programului intitulat „Inițiativa de A- părare Strategică" (S.D.I.), cunoscut și sub numele de „război al stelelor". Este vorba de lansarea — de la centrul spațial Cape Canaveral (Florida) — cu ajutorul unei rachete de tip „Delta" — a doi sateliți, care, după cîteva ore, au intrat intr-o coliziune deliberată, comandată de la sol. Experimentul a implicat, de a- semenea, lansarea de la White Sands (New Mexico) a unei rachete „Aries", care a servit drept țintă.Un purtător de cuvînt al Oficiului pentru S.D.I., Terry Monrad, a precizat că sateliții au fost testați pentru studierea tehnicii de distrugere a vehiculelor spațiale cu ajutorul energiei cinetice, în cadrul căreia un dispozitiv este proiectat cu mare viteză împotriva altuia — precizează agenția Associated Press.Observatorii de la Washington notează faptul că experimentul a fost efectuat in pofida intensificării apelurilor la renunțarea la acest pro- pram. menit să ducă la escaladarea periculoasă a cursei înarmărilor, prin extinderea ei în spațiul Cosmic.
cursei înarmărilor — adaugă agenția C.T.K.

ATENTAT. Un grup neidentificat, constituit din cinci persoane înarmate cu pistoale automate, a pătruns, simbătă dimineața. într-o sinagogă din Istanbul, unde a aruncat mai multe grenade de mină. In urma atacului, cel puțin 25 de persoane au fost ucise, iar altele sint rănite — a precizat un reprezentant al municipalității in relatarea agenției Reuter.
UNITĂȚI SPECIALE pakistaneze au reușit, după cum s-a mai anunțat, să recupereze avionul „Boeing 747", aparținind companiei americane „Panam" care s-a aflat timp de 16 ore, pe aeroportul din Karachi, sub controlul unui grup de patru teroriști înarmați, cu identitate necunoscută. Potrivit declarației comandantului securității aeroportului, toți cei patru teroriști au fost capturați, în prezent ei aflin- du-se sub stare de arest intr-o garnizoană militară. Bilanțul anunțat de guvernatorul provinciei Sind, Ghouse Aii Shah, confirmat de oficialitățile companiei „Panam", relevă că atacul terorist s-a soldat cu moartea a 16 persoane — 14 pasageri și doi membri ai echipajului — și rănirea altor 127, precizează A.P.
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