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• Problema cea mai importantă este
acum aplicarea acelor tehnologii care să
asigure păstrarea rezervei de apă în sol.
• însămințarea porumbului și a soiei
trebuie să concentreze în aceste zile prin
cipalele forțe din agricultură.
• în unitățile agricole și in județele
unde lucrările sînt intîrziate să fie între
prinse măsuri ferme și imediate pentru a
se încheia semănatul sfeclei de zahăr și
florii-soarelui.
• Maximă răspundere pentru calita
tea lucrărilor, pentru asigurarea densită
ții optime a plantelor.
• Plantarea legumelor — potrivit gra
ficelor întocmite, astfel încît să se asigure
eșalonarea producției și a livrărilor.
• Specialiștii, cadrele de conducere
din unități, activiștii de partid să exercite
un control permanent pentru respectarea
normelor tehnice in ce privește pregăti
rea terenului, semănatul, calitatea semin
ței și densitatea.

IN CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

PARTIDUL-FACTORUL HOTĂRÎTOR
AL PERFECȚIONĂRII SOCIETĂȚII
SOCIALISTE ROMÂNEȘTI
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Acum, cînd*se împlinesc 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român și aproape 100 de ani de existență a
primului partid muncitoresc în România, putem afirma cu
îndreptățită mîndrie că avem un partid puternic, unit, urmat
cu încredere de întregul popor, că partidul nostru nu are
și nu va avea niciodată țel mai înalt, suprem, decît intere
sele poporului, ale bunăstării și fericirii sale, ale indepen
denței și suveranității României, decît cauza socialismului
și comunismului!
NICOLAE CEAUȘESCU
Lucrările plenarei Comitetului
Central aj Partidului Comunist Ro
mân, desfășurate in zilele de 1 și
2 aprilie, sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președin
tele României, constituie un eve
niment de o deosebită importanță
in viata politică a patriei noastre
socialiste ; eveniment ce dobindește semnificații deosebite avînd în
vedere desfășurarea lui într-o pe
rioadă în care întregul popor întimpină cu noi si importante reali
zări in muncă sărbătorirea a 65
de ani de la făurirea Partidului
Comunist Român. în spiritul demo
crației de partid, in cadrul plenarei
— in cele cinci comisii ale sale si în
plen — au fost dezbătute pe larg
probleme de cea mai mare impor
tanță privind dezvoltarea economico-socială a României, perfec
ționarea autoconducerii și autogestiunii. Pe ordinea de zi a lucrări
lor plenarei au fost înscrise,
de asemenea, probleme ale activi
tății de partid și ale vieții interna
ționale.
S-a evidențiat, încă o dată, cu
acest prilej, rolul fundamental, în
mod esențial hotăritor, al Partidu
lui Comunist Român în elaborarea
și înfăptuirea programelor de în
florire multilaterală a țării, în per
fecționarea întregii activități din
economie, din domeniile științei,
invățămintului și culturii, din toa
te sectoarele de activitate. Ideile
subliniate in cadrul dezbaterilor,
hotăririle adoptate — adevărat
program de muncă și acțiune pen
tru toți comuniștii, pentru întregul
popor — au relevat cu precădere

faptul că partidul reprezintă o
uriașă forță transformatoare in so
cietatea noastră socialistă, că obiec
tivele stabilite de partid la Congre
sul al XIII-lea, politica sa, în de
plin consens cu voința națională,
cu interesele supreme ale poporului,
înflăcărează masele, mobilizează
toate energiile creatoare ale țării
pentru ca România să urce pe trep
te tot mai înalte de progres, de
civilizație socialistă și comunistă.
Plenara a dat o inaltă apreciere
— așa cum se relevă și in Hotărirea
adoptată — cuvintării rostite de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,
document de o importanță excep
țională, care face o analiză cuprin
zătoare, profund științifică, pă
trunsă de o exemplară exigență
revoluționară, a muncii depuse și
a rezultatelor obținute in anul tre
cut și in perioada 1981—1985, pre
cum și a căilor și măsurilor ce se
impun pentru perfecționarea și ri
dicarea intregii activități Ia un
nivel superior de calitate și efi
ciență, pentru înfăptuirea integra
lă a planurilor și programelor de
dezvoltare economică și socială a
țării, a obiectivelor istorice stabi
lite de Congresul al XIII-lea.
în deplină unanimitate, relevînd
rolul esențial și contribuția deter
minantă ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu la înfăptuirea întregii
politici interne și externe a parti
dului și statului, preocuparea sa
permanentă pentru soluționarea
creatoare, științifică a problemelor
pe care le ridică actuala etapă de
dezvoltare multilaterală a patriei,
plenara a hotărît, ca orientările,
indicațiile și sarcinile cuprinse în

cuvîntarea secretarului general al
partidului să stea la baza intregii
activități a organelor și organiza
țiilor de partid, a tuturor unități
lor economice și Sociale, a între
gului popor, pentru îndeplinirea
in cele mai bune condiții a planu
lui pe acest an și pe întregul cin
cinal, pentru înfăptuirea politicii
partidului de dezvoltare economico-socială a României in perioada
următoare.
'
în cadrul plenarei — ale cărei lu
crări s-au desfășurat in acest an
jubiliar, cind se împlinesc șase de
cenii și jumătate de la făurirea
partidului nostru comunist și aproape 100 de ani de existentă a
primului partid muncitoresc din
România -^ participantii ta dezba
teri au adus un înălțător omagiu to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, care din anii cei mai
tineri s-a avîntat în focul luptei
revoluționare, dăruindu-și întrea
ga viață slujirii patriei, po
porului român. A fost relevat
faptul că numele tovarășului
Nicolae Ceaușescu, eminent revo
luționar, patriot înflăcărat, se leagă
în mod fundamental de toate ma
rile momente ale luptei revoluțio
nare a partidului împotriva fascis
mului și a războiului, pentru edi
ficarea unei noi societăți in Româ
nia; se leagă în mod fundamental
de toate marile momente ale isto
riei noastre naționale de mai bine
de o jumătate de secol încoace..
Partlcipanții la dezbaterile din ca
dru! plenarei au subliniat cu tărie
rolul hotăritor al tovarășului
Nicolae Ceaușescu, in perioada cea

mai rodnică a istoriei tării, inau
gurată de Congresul a! IX-lea al
partidului, in elaborarea si înfăp
tuirea programelor de dezvoltare economico-socială a oațriei noastre,
în perfecționarea activității parti
dului. in promovarea spiritului re
voluționar la nivelul ihtregii noas
tre societăți.
Participant^ la dezbaterile ce au
avut loc in cadrul plenarei — in
comisii și în plen — au relevat de
asemenea importanța deosebită a aportului tovarășei Elena Ceaușescu
la stabilirea obiectivelor progre
sului multilateral al țării și înfăp
tuirea lor, la avîntul neîncetat al
științei, invățămintului și culturii
in patria noastră.
Cuvîntarea
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, evidențiază
spiritul profund științific în Căra
sint abordate problemele dez
voltării patriei noastre, raportarea
lor permanentă la cerințele legilor
obiective ale construcției socialiste,
la tendințele ce se afirmă pe plan
mondial, preocuparea pentru a se
desprinde concluzii fundamentale
pentru opera de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintarea spre comunism
a României. Adresindu-se, de la
tribuna plenarei, întregului partid,
întregului popor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a trasat direcții
clare de gîndire și acțiune în acest
an și in anii ce vin. A cerut să se
acționeze cu mai multă fermitate
pentru generalizarea experienței
înaintate, pentru promovarea nou
lui, a spiritului de inițiativă, pen-
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DOCUMENTE
Cel mai convingător ar
gument al faptului ca, in
mai puțin de 20 de ani de
nouă istorie. Zalăul a de
venit un oraș cu o certă
și viguroasă personalitate.
11 reprezintă platforma lui
industrială, temelia deve
nirii sale fiind industriali
zarea socialistă intr-un
ritm nu doar fără prece
dent. ci de neimaginat inainte vreme. Să 'privim
harta economică a Zalău
lui din anul 1968. Legen
da din subsolul ei este ușor de consemnat in citeva rinduri: industrie loca
lă. cooperație meșteșugă
rească. prefabricate din
beton, distilări de rachiu,
fabrică de cărămidă. in
dustrie ușoară.
industrie
alimentară (un fel de a
spune pentru
ultimele
două). Si... cam atit. Pro
ducția industrială gravita in
jurul a 200 milioane lei.
cam cit produce azi o sec
ție oarecare a unei singu
re întreprinderi. Numărul
meseriilor practicate in
urbea de sub Meseș pu
teau fi numărate pe degete.
In prezent, cifra trece de
250. Și ce meserii se prac
ticau în raport cu cele ce
se practică azi? Cine vor
bea pe atunci despre con
strucții de mașini, electro
tehnică, metalurgie. chi
mie industrială etc. — ra
muri purtătoare de progres
tehnic care concentrează in
prezent cam 65 la sută din
producția industrială a
Zalăului?
Acum, in întîmpinarea
gloriosului
jubileu al
partidului, apare mai lim
pede decit oricind faptul
că noul statut al orașului,
al municipiului de fapt,
este. înainte de toate, re
zultatul opțiunii ferme a
partidului, a secretarului
său general.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pri
vind dezvoltarea econo
mică armonioasă în profil
teritorial a tuturor zonelor
și localităților patriei. Vo
lumul investițiilor alocate
municipiului Zalău din
1968 încoace se apropie de
impresionanta cifră de 1?
miliarde lei și se concreti
zează. în principal. în mo
derna platformă industria

lă care cuprinde obiective
de-acum bine cunoscute pe
plan național si interna
țional: întreprinderea de
armături industriale din
fontă și otel. întreprinde
rea de conductori electrici
emailați. întreprinderea de
țevi. întreprinderea de an
velope. Filatura de bum
bac Integrata. întreprin
derea electrocentrale. în
treprinderea de prelucrare
a lemnului. întreprinderea
de produse ceramice etc..

greșului XIII, este ca zes
trea tehnică, ootentialul uman de care dispune plat
forma să fie valorificate
potrivit noilor exigențe, de
tip intensiv, ale activității
economice. Cu alte cuvin
te. programele de moder
nizare și optimizare a pro
ducției ne mobilizează la
o creștere mult mai acce
lerată a productivității si
calității. Bunăoară, sarci
nile la export ale unității
noastre s-au dublat pentru

Același oraș,
dar de zeci de ori
mai puternic
ca să nu mai vorbim de
mulțimea unităților mai
mici.
Păcat că în legenda hăr
ții de care aminteam mai
sus nu este ..prins" și un
indicator extrem de rele
vant: producția industria
lă pe locuitor se ridica in
1968 la aproximativ 3 000
lei. De atunci ea a crescut
aproximativ de 20 de ori.
Imaginați-vă o hartă eco
nomică „la zi" a Zalăului
și cite ar trebui să cuprin
dă legenda din subsolul ei.
Spațiul nu ne permite să
înșirăm aici nici
măcar
activitățile industriale cele
mai importante pentru a
ilustra drumul parcurs în
viata economică din orașul
Zalău între cele două „le
gende". Este suficient însă
să reținem că. din punct
de vedere industrial. Za
lăul este acum de 60 de ori
mai puternic.
— S-a investit într-adevăr mult în platforma in
dustrială a Zalăului — ne
spune ing. Nicolae Maier,
directorul întreprinderii de
țevi fără sudură. Problema
ce se pune acum. în lu
mina documentelor Con-

anul în curs. Asta In con
dițiile unei aprige compe
tiții pe plan mondial. Am
început bine, dovadă rea
lizările la zi. dar ne mai
confruntăm cu probleme
legate de instaurarea unei severe discipline teh
nologice și de producție.
Sigur, ele se soluționează
din mers, pentru că tim
pul ne presează, de unde
și impresia unei derulări
„contră cronometru" a în
seși activității de formare
și perfecționare a cadre
lor.
— După cum lesne se
observă, intr-un timp re
lativ scurt, s-a cîștigat o
experiență
profesională
competitivă chiar cu cea
a unor platforme industri
ale mai vechi — opinează
loan Culda. secretarul co
mitetului de partid de la
întreprinderea de conduc
tori electrici emailați Za
lău. După cum se știe, există o relație directă în
tre gradul de înzestrare
tehnică a unei întreprin
deri și rapiditatea integră
rii socio-profesionale. Co
lectivului tînăr al între
prinderii noastre i s-au pu

Ă

tut încredința sarcini de
cea mai mare complexitate
tocmai fiindcă el a făcut
dovada unor reale calități
în ce privește promovarea
progresului tehnic. De exemplu. realizarea conduc
toarelor de bobinai ultrasubțiri. necesare industriei
„de vîrf". asimilarea unor
materiale pretențioase sint
rodul preocupărilor pentru
elaborarea de noi tehnolo
gii de fabricație. Numele
unor specialiști ca Deak
Francisc, Aurel Crețu. Ele
onora Moșilă. loan Sitaru.
Bayer Zoltan sînt de acum
bine cunoscute in dome
niul electrotehnicii și elec
tronicii din tara noastră.
Atelierul de cercetare si
proiectare are la activ o
serie de invenții breveta
te.
Maistrul Grigore Cherecheș, șeful unei secții de
prelucrări mecanice de la
întreprinderea de armă
turi industriale, deținător
al „Ordinului Muncii" clasa
1. a parcurs o bună parte
din vechea etapă de dez
voltare a orașului și inte
gral pe cea nouă.
— Cunosc si alte orașe,
alte platforme industriale
și știu că peste tot există
efigii ale acestui timp eroic. dar ceea ce deo
sebește platforma noastră
industrială de celelalte este
tinerețea ei. Vedeți dum
neavoastră. pe locul acesta
de unde pornesc armătu
rile noastre peste mări si
țări, de unde pleacă pro
duse pentru industria electronică si electrotehni
că, produse ale metalur
giei, anvelope, țesături,
mobilă stil etc. în urmă cu
numai 17 ani creștea pa
pură. întreprinderea noas
tră, bunăoară, a debutat
ca o secție a vechii uni
tăți „Steaua roșie". Avea
cîteva sute de muncitori. în
prezent. în întreprinderea
noastră lucrează peste 3 500
de tineri. Si nu uitați, sîntem printre cele mai
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Aceste zile frumoase de primăvară, care oferă con
diții deosebite de lucru în cimp, sint hotăritoare pentru
grăbirea insămințărilor. în județele din sudul și vestul
țării forțele mecanice sint concentrate acum la semă
natul porumbului și soiei, plante care dețin cea mai
mare pondere în ansamblul culturilor agricole de
primăvară. Concomitent, in județele in care, datorită
condițiilor climatice, lucrările au început mai tîrziu
continuă să fie însămințate culturile din epoca întii
și a doua.
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii,
pînă in seara zilei de 6 aprilie au fost însămințate
aproape 1 863 000 hectare cu diferite culturi — 39 la
sută din prevederi — lucrările fiind mai avansate in
județele Olt, Giurgiu. Buzău. Bihor, Prahova. Dîmbo
vița. Galați, Iași, Brașov, Covasna, Cluj, Mureș, Sibiu
și sectorul agricol flfov.
Este adevărat, față de aceeași perioadă a anului
trecut, lucrările sînt mai avansate. Dar trebuie avut
în vedere că în această primăvară campania a fost
declanșată mai timpuriu, iar condițiile de lucru s-au
menținut foarte bune in majoritatea zonelor țării.
Iată de ce. pentru încheierea lucrărilor agricole la
termenul stabilit, cel tîrziu 20 aprilie, este necesar
ca, pretutindeni, comitetele județene de partid, con
siliile populare, organele de specialitate și conducerile
unităților agricole să acționeze energic, cu cea mai
mare răspundere pentru ca, in această perioadă, trac
toarele și mașinile agricole să lucreze din pilii, zi
și noapte.
Pe primul plan al urgențelor se înscrie înche
ierea insămințării sfeclei de zahăr. lucrare res
tantă de acum chiar și pentru județele Sucea
va, Harghita, Covasna. Bistrița-Năsăud, Neamț, dar
mai ales pentru unitățile agricole din județele Mehe
dinți și Botoșani care incâ nu au încheiat semă
natul acestei culturi. Mai ferm și mai energic trebuie
să acționeze și organele locale de partid din județele
Argeș, Gorj și Caraș-Severin pentru grăbirea semă
natului florii-soarelui.
Intensificarea insămințării porumbului și soiei este
impusă atit de faptul că s-au creat condiții ca. practic,
in majoritatea zonelor tării, să se treacă la executarea acestei lucrări, dar și de procentul relativ scăzut

~ ..

ce se înregistrează chiar în zone cu bune condiții
de semănat. De exemplu, in județul Bihor semănatul
porumbului a fost executat pe 42 la sută din suprafața
prevăzută a se cultiva. Olt —30 la sută, iar în secto
rul agricol Ilfov — 35 la sută. Temperatura în sol —
exceptînd estul Transilvaniei și nordul Moldovei
depășește 8—10 grade. Este de fapt argumentul cel
mai elocvent că de acum trebuie să se acționeze
intens la semănatul porumbului și soiei. astfel incit
aceste lucrări să se incheie la termenul stabilit.
Concomitent cu semănatul este necesar să se asigure
plantarea legumelor potrivit graficelor întocmite, atit
pentru a se realiza cantități mai mari de legume
timpurii, cit și o mai bună eșalonare a livrărilor.
Măsuri deosebite se impun, în acest sens, in fermele
legumicole din județele Dolj, Teleorman. Mehedinți,
Gorj, Botoșani.
Executarea în cele mai bune condiții a volumului
mare de lucrări din cimp obligă conducerile unități
lor agricole, organele comunale și județene de partid
ca, printr-o temeinică organizare a muncii in cimp,
să asigure folosirea cu randament maxim a tractoa
relor și celorlalte utilaje, urmărind cu responsabilitate
respectarea normelor prevăzute în tehnologii, astfel
încît în acest an să fie obținute recolte mari la toate
culturile, pe toate suprafețele.

CALITATE ȘI EFICIENȚĂ
- obiective fundamentale ale Legii privind retribuția în acord
global și acord direct a personalului muncitor
După cum se știe, recent, Marea Adunare Națională a adoptat Legea
privind retribuirea in acord global și acord direct a personalului munci
tor — important act normativ, elaborat din inițiativa și sub directa con
ducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.
Această nouă reglementare legală vizează aplicarea fermă a principiului
socialist de retribuire după cantitatea, calitatea și importanța socială a
muncii corespunzător stadiului actual al dezvoltării economico-sociale și
perfectionarea relațiilor socialiste de muncă și repartiție in lumina cerin
țelor accentuării laturilor calitative, intensive ale creșterii economice —
obiectiv esențial prevăzut in documentele Congresului al XIII-lea al
partidului.
în legătură cu unele prevederi ale noului act normativ, cu măsurile
care se impun pentru aplicarea judicioasă, neabătută a prevederilor sale,
am avut o convorbire cu tovarășul Nicolae Mitrofan, director în Minis
terul Muncii.

— De la început se cuvine precizat
că noile reglementări privind aplica
rea acordului global și a acordului
direct se înscriu intr-un ansamblu de
măsuri luate in ultimul timp de con
ducerea partidului și statului, potrivit
indicațiilor și orientărilor date de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru
perfecționarea mecanismului econo
mic. întărirea autoconducerii munci
torești. autogestiunii economicofinanciare — ne-a spus interlocuto
rul. tn acest context, trebuie să sub
liniez că. așa cum s-a precizat la
recenta Plenară a C.C. al P.C.R., se
are in vedere ca aplicarea acordului
global să fie strîns legată de măsu
rile de perfecționare a organizării și
modernizare a proceselor de produc
ție — care se întreprind în această
perioadă în toate unitățile din econo
mie. Principiul de bază al legii, ca
de altfel al întregului sistem de retri
buire a muncii în țara noastră, este
acela că venitul oamenilor muncii
este nelimitat atit in cazul depășirii,
cit și al nerealizării sarcinilor de pro
ducție și. deci, nimeni nu are venit
garantat, nimeni nu poate realiza
venit fără muncă. Acest principiu
are în vedere atit stimularea mai
puternică a eforturilor creatoare, cit
și sporirea răspunderii oamenilor
muncii pentru îndeplinirea planului,
pentru mai buna gospodărire a fon
durilor materiale și financiare în
credințate de societate fiecărei uni
tăți. Este o prevedere pe deplin jus
tificată. In fond, statul asigură pre
gătirea generală și calificarea pro
fesională în mod gratuit a tuturor
oamenilor muncii, precum și locuri
de muncă pentru toți. Ca atare,
este firesc, este just, este mo
ral ca fiecare să contribuie cu
toate forțele, potrivit pregătirii si
aptitudinilor sale, la progresul și dez
voltarea economică și socială a tării,
fiind retribuit potrivit muncii efecti
ve depuse și rezultatelor obținute
prin activitatea sa. Pentru cine nu
înțelege să răspundă acestor cerin
țe, este limpede că societatea noas
tră socialistă, în care nu există ex
ploatarea omului de către om, nu
are obligația și nici posibilitatea

să-i asigure venituri pe seama mun
cii altora.
Consider, totodată, important să
evidențiem că, răspunzind unor
cerințe obiective ale
actualei
etape în care se pune accent
pe dezvoltarea calitativă și intensivă,
legea are în vedere ca retribuția pen
tru munca în acord global să reflecte
nu numai eforturile pentru sporirea
volumului producției — care repre
zintă elementul cantitativ — ci, în
tr-o măsură sporită, și preocupările
pentru ridicarea calității și eficienței
producției.
— Care sint principalele pirghii pe
care le prevede noua lege pentru sti
mularea mai puternică a oamenilor
muncii in vederea accentuării laturi
lor calitative ale producției materia
le, sporirii eficienței economice 2

— Spre deosebire de reglementări
le anterioare. în legea recent adop
tată se prevede stabilirea pentru fie
care ramură. întreprindere, secție si
chiar pentru fiecare formație de lu
cru a unor criterii de evaluare a
contribuției personalului muncitor
de la fiecare loc de muncă Ia re
zultatele de ordin calitativ,' la efi
cienta economică obținută. Bunăoa
ră, unul dintre aceste criterii, care
se regăsește, practic, aproape in toa
te ramurile și activitățile, se referă
la indicele de valorificare a mate
riilor prime sau la indicele de scoa
tere a produselor dintr-o anumită
cantitate de materie primă. Cum se
știe, indicele de valorificare exprimă
valoarea produselor realizate din
tr-o anumită cantitate de ma
terii prime consumate. Cu alte
cuvinte, indicele de valorificare
va fi cu atit mai mare cu cit, pe
de o parte, se va acționa pentru
perfecționarea tehnologiilor și re
ducerea consumurilor
specifice
și, pe de altă parte, se va adinei
gradul de prelucrare al materiilor
prime respective, obținindu-se pro
duse de calitate superioară, de va
loare economică cit mai ridicată. In
raport cu proporția de realizare a
indicelui de valorificare planificat,
suma cuvenită formației care lu
crează in acord global, stabilită in

funcție de producția fizică realizată,
va fi majorată sau, după caz, dimi
nuată cu pină la 10 la sută.
Un alt criteriu important, care se
aplică similar cu cel anterior, este
îmbunătățirea calității producției,
respectiv sporirea ponderii produse
lor de calitate superioară in ansam
blul producției realizate. Este un
criteriu care se va aplica în toate
cazurile in care producția se pla
nifică pe clase de calitate, că, de
pildă, în industria chimică, industria
ușoară și industria lemnului și mate
rialelor de construcții. Trebuie reți
nut că aceste criterii vor fi cuprinse
în contractele de acord global. Pen
tru stabilirea, retribuției în acord
global în funcție de eforturile depu
se pentru sporirea eficienței produc
ției acționează, in Continuare, la fel
ca în reglementările anterioare, și
anumite condiții.
— Care este deosebirea între cri
terii și condifii in determinarea
drepturilor de retribuire in acord
global 2

— Condițiile care, de asemenea,
vor fi înscrise în contractele de acord
global, au în vedere cointeresarea
personalului muncitor, respectiv, in
realizarea și a altor sarcini de plan
de ordin calitativ decît cele la care
se referă criteriile prezentate ante
rior. Astfel, condițiile privesc mai
buna utilizare a mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor, respectiv reali
zarea indicilor planificați de folosi
re a fondurilor fixe productive,
încadrarea in consumurile normate
de materii prime, materiale, combus
tibil și 'energie ș.a. Spre deosebire de
criterii, condițiile acționează numai
în cazul neindeplinirii sarcinilor de
plan la care se referă. în situația in
care se depășesc consumurile nor
mate de materiale sau nu se reali
zează indicii de utilizare a capacită
ților de producție, retribuția, stabi
lită in raport cu producția fizică și
cu gradul de îndeplinire a criteriilor,
se diminuează în mod corespunzător.
Se cuvine menționat că. dacă se obțin
rezultate mai bune decît cele prevă
zute in plan, colectivul respectiv este
stimulat potrivit altor reglementări
legale, de exemplu, pentru economii
le de materiale poate beneficia de
premii, în condițiile legii, care se
pot ridica pînă la 30 la sută din va
loarea materialelor economisite.
— Așa cum s-a subliniat la recenta
Plenară a C.C. al P.C.R., o problemă
prioritară a producției in acest an si
în întregul cincinal este realizarea
exemplară și depășirea sarcinilor la
export. Ce prevede legea pentru stiConvorbire

realizată
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Cu privire la efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului la 31 decembrie 1985
și activitatea politico - organizatorică desfășurată de organele și organizațiile de partid
pentru înfăptuirea hotărîrilor și directivelor partidului
•« •

In spiritul documentelor Congresului al
XIII-Iea al partidului, al orientărilor de
inestimabilă valoare teoretică și practică
cuprinse
în
cuvîntările
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, intreaga activitate politico-organizatorică desfășurată în cursul
anului 1985 de organele și organizațiile de
partid, de stat, de masă și obștești a fost
concentrată spre unirea eforturilor între
gului nostru popor în vederea îndeplinirii
cu succes a planului anual și pe întregul
cincinal 1981—1985, bază sigură pentru în
făptuirea obiectivelor de o deosebită im
portanță ale anului 1986 și ale actualului
cincinal, ale Programului partidului.
Realizările remarcabile obținute în dez
voltarea economico-socială a patriei noas
tre au căpătat strălucire și importante va
lențe îndeosebi după Congresul al IX-lea
al Partidului Comunist Român, cînd prin
voința întregului partid si popor în funcția
supremă în partid a fost ales tovarășul
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat
și militant revoluționar, cel mai iubit fiu
al națiunii noastre, a cărui gîndire și ac
tivitate creatoare au deschis noi și lumi
noase orizonturi poporului român pe dru
mul glorios al progresului și civilizației.
Manifestările vibrante consacrate aniver
sării a 20 de ani de la Congresul al IX-lea
al partidului au prilejuit exprimarea celor
mai calde și profunde sentimente ale în
tregii națiuni față de rolul covîrșitor, determinant
al tovarășului
Nicolae Ceaușescu în făurirea viito
rului socialist al țării, dragostea șt recu
noștința întregii națiuni față de cel care
prin strălucitul său exemplu de dăruire și
abnegație a dat noi dimensiuni activității
eroice a națiunii noastre pentru înfăptui
rea năzuințelor de libertate, suveranitate
națională, prosperitate și colaborare cu
toate statele, pentru asigurarea pă
cii — cele mai scumpe deziderate ale tutu
ror popoarelor lumii.
Obiectivele complexe izvorite din hotărtrile Congresului al XIII-Iea al partidului,
programele speciale de dezvoltare a eco
nomiei naționale s-au aflat practic pe or
dinea de zi și in dezbaterea tuturor ple
narelor Comitetului Central al partidului,
a sesiunilor Marii Adunări Naționale și ale
Consiliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale, a plenarelor Consiliului
Național al Oamenilor Muncii și a celor
lalte organisme ale democrației noastre
muncitorești-revoluționare, precum și a
consfătuirilor organizate cu cadrele de bază
din diferite sectoare ale economiei.
Vizitele de lucru întreprinse de secreta
rul general al partidului într-un însemnat
număr de județe și în municipiul Bucu
rești, în numeroase unități industriale și
agricole, din cercetare și învățămînt, întîlnirile cu masele largi de oameni ai mun
cii au reliefat preocuparea susținută a
partidului nostru pentru realizarea unei
calități superioare in toate domeniile acti
vității economico-sociale, pentru asigura
rea unei înalte eficiente economice.
Plenara C.C. al P.C.R. a subliniat faptul
că în centrul activității organelor și orga
nizațiilor de parțid a continuat să. tse «si
tueze aplicarea fermă a măsurilor privind
sporirea producției de energie electrică, de
cărbune și de țiței, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor și creșterea
competitivității lor pe piața externă, redu
cerea consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil, diminuarea
cheltuielilor de producție, creșterea pro
ductivității muncii, recuperarea, reconditionarea și refolosirea materialelor, spori
rea gradului de mecanizare a agriculturii.
Înfăptuirea
programului de irigații, de
sporire a fertilității și productivității pă
mântului. Aceste direcții principale de
acțiune au constituit obiectul a numeroase
și aprofundate analize atit în organele de
conducere ale partidului, cit și în plenare,
ședințe de birou, adunări ale activului co
mitetelor județene, municipale, orășenești
și comunale, în comitetele de partid, pre
cum și în organele de conducere colectivă
din ministere, centrale industriale, unități
economice, adunări generale ale oamenilor
muncii, în celelalte organisme ale vieții
noastre sociale.
S-a relevat că în lumina Rezoluției Con
gresului al XIII-Iea au fost luate măsuri
pentru sprijinirea mai activă a organelor
locale de partid, ministerelor și celorlalte
organe centrale, a conducerilor de unităti.
în exercitarea atribuțiilor ce le revin, in
întărirea răspunderii, ordinii si disciplinei
în îndeplinirea sarcinilor de plan. Nouă ju
dețe au fost controlate prin brigăzi com
plexe ale C.C. al P.C.R., șase secretariate
ale comitetelor județene au fost chemate
în fata Secretariatului Comitetului Central
pentru a raporta asupra modului în care
au acționat pentru aplicarea unor progra
me prioritare ; colective ale C.C. al P.C.R.
au efectuat analize privind cauzele anumi
tor neajunsuri din activitatea unor minis
tere economice, precum și din a unor între

(Urmare din pag. I)

tru ca întreaga activitate economi
co-socială din tara noastră să se
înscrie în parametrii eficientei ma
xime. Secretarul general al parti
dului a cerut să sporească și mai
mult forța de înriurire a orga
nelor și organizațiilor de partid,
ca organele de stat să-și perfecțio
neze fără încetare activitatea, să
fie asigurat un nou conținut, supe
rior din punct de vedere calitativ.
Întregii activități din economie, din
toate domeniile vieții si muncii po
porului.
Lucrările plenarei s-au desfășu
rat Intr-un profund spirit revolu
ționar, critic și autocritic. O dată
cu evidențierea succeselor obținu
te, a rezultatelor bune, s-a arătat
că posibilitățile economiei noastre
naționale sint mai mari ; că indus
tria modernă pe care o are Româ
nia, agricultura sa, forța științei,
invățămîntului și culturii din tara
noastră oferă condiții pentru re
zultate și mai bune. în plenară
s-a arătat deschis că unele ne
ajunsuri, unele deficiențe înregis
trate In activitatea desfășurată în
cincinalul care a trecut, cu deose
bire în anul 1985, au făcut ca po
sibilitățile existente în țară să nu
fie pe deplin valorificate.
Atit din perspectiva rezultatelor
bune obținute, cit și a unor ne
ajunsuri manifestate, dar și a ce
rințelor actuale și de perspectivă,
au fost desprinse importante con
cluzii pentru perfectionarea între
gii activități în anul în curs și în
noul cincinal. A fost subliniat cu
precădere adevărul că România a
acumulat importante valori mate
riale ; că azi tara noastră dispune
de o economie modernă, de o în
zestrare tehnică superioară. A so

prinderi de importantă deosebită pentru
economia națională — combinatele mi
niere Rovinari, Motru și Valea Jiului, ter
mocentralele Rovinari și Turceni, Combi
natul siderurgic Galați, întreprinderile de
autoturisme Pitești, Oltcit-Craiova, trac
toare și autocamioane Brașov, Portul Con
stanța etc. — sprijinind direct comitetele
de partid și consiliile oamenilor muncii
din unitățile respective în solutionarea
problemelor cu care se confruntă ; s-au
efectuat analize în peste 100 întreprinderi
asupra modului de realizare a programe
lor privind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, de ridicare a nivelului
tehnic și calitativ al produselor în toate
sectoarele și domeniile de activitate. In
numeroase județe s-au întreprins acțiuni
de sprijin și control pe probleme privind
stadiul realizării programelor prioritare
din agricultură, organizarea și desfășura
rea campaniilor agricole, livrarea la fon
dul de stat a produselor agricole vegetale
și animale, înfăptuirea programelor de
autoconducere și autoaprovizionare în pro
fil teritorial; au fost organizate numeroase
acțiuni ce au vizat perfectionarea stilului
și metodelor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, creșterea continuă
a rolului lor de conducător politic, a ca
pacității de organizare și mobilizare a tu
turor forțelor în vederea folosirii cit mai
depline a mijloacelor materiale și finan
ciare, întărirea spiritului revoluționar în
Întreaga activitate.
Potrivit orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al
partidului, a crescut preocuparea organe
lor și organizațiilor de partid pentru mai
buna desfășurare a muncii politico-ideologice, pentru ridicarea nivelului acesteia,
în vederea educării în spirit patriotic, re
voluționar a comuniștilor, a celorlalți oa
meni ai muncii. Propagandiștii Comitetu
lui Central au efectuat în 1985 peste 2 000
deplasări în județe, prezentînd peste 3 000
expuneri și consultații, la care au parti
cipat circa 600 000 comuniști, membri ai
organizației U.T.C., cadre din forțele ar
mate, alți oameni ai muncii. învățămintul
politico-ideologic a fost axat pe cunoaș
terea aprofundată a hotărîrilor Congresu
lui al XIII-Iea, a operei secretarului ge
neral al partidului, a celorlalte documente
de partid și de stat. Mijloacele muncii po
litico-educative au fost mai puternic con
centrate în direcția realizării obiectivelor
fundamentale ale dezvoltării economicosociale. aceasta reflectîndu-se în felul în
care comuniștii, toți oamenii muncii își
îndeplinesc îndatoririle profesionale și social-politice, în dăruirea și spiritul lor de
abnegație consacrate înfăptuirii politicii
interne și externe a partidului Si statului
nostru.
O atenție deosebită s-a acordat aplicării
hotărîrilor Congresului ăl XIII-Iea, indica
țiilor secretarului general al partidului pri
vind dezvoltarea democrației socialiste, an
trenării active a maselor largi de oameni
ai muncii, a tuturor organismelor demo
crației muncitorești-revoluționare la dez
baterea și soluționarea problemelor, asigurîndu-șe desfășurarea unei largi consul
tări a tuturor categoriilor de cetățeni,
practic întreaga națiune participlnd, sub o
formă sau alta, la stabilirea direcțiilor de
dezvoltare a viitorului ei socialist.
Plenara C.C. al P.C.R. a apreciat că uria
șul prestigiu al Partidului Comunist Ro
mân în rindul tuturor categoriilor de cetă
țeni ai patriei își găsește o vie ilustrare și
în faptul că în cursul anului 1985 au deve
nit membri de partid peste 132 000 oameni
ai muncii — 65,9 la sută din aceștia prove
nind din rindul muncitorilor, 15,7 la sută
al țăranilor, iar 18,4 la sută din al ingine
rilor, economiștilor, cadrelor din cercetare,
proiectare, învățămînt și altor intelectuali,
proporții ce se „încadrează în orientările
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie 1985, asigurîndu-se menținerea unei
compoziții sociale, pe vîrstă și naționale,
corespunzătoare.
La 31 decembrie 1985, partidul cuprindea
în rîndurile sale 3 557 205 membri, aproape
15 la sută din intreaga populație a țării,
fiind în fapt un adevărat partid de
masă, cu puternice ramificații și înrîuriri
în toate sferele vieții economico-sociale.
Din totalul membrilor de partid, circa
61 Ia sută provin din rindul muncitorilor,
peste 15 la sută sint țărani — ceea ce ilus
trează poziția conducătoare pe care o de
ține în mod obiectiv clasa muncitoare, în
alianță cu țărănimea, in întreaga viață social-politică a țării — iar peste 20 la sută
sint din rindul inginerilor, tehnicienilor,
al cadrelor din cercetare, proiectare. învă
țămînt, ocrotirea sănătății, cultură, artă și
al altor categorii de intelectuali și funcțio
nari.
S-a acordat, în continuare, o atenție co
respunzătoare primirii în partid a femeilor,
numărul acestora ajungînd la sfîrșitul anu
lui 1985 la 1 185 351. cu 59 189 mai mult față
de 31 decembrie 1984, ponderea femeilor în

sit deci momentul să fie valori
ficată această puternică bază tehnico-materială, să fie consolidat
procesul de făurire a unei econo
mii competitive pe plan mondial,
corespunzător celor mai înalte exi
gente.
In actualul cincinal. în fața
poporului român se află obiective
cutezătoare. Această nouă etapă,
asa cum a subliniat secretarul ge
neral al partidului, este hotărîtoare pentru înfăptuirea Progra
mului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si
înaintare a patriei noastre spre
comunism. Va trebui să se reali
zeze în acest cincinal un program
de investiții de peste 1 200 miliar
de lei ; să se obțină o creștere
anuală a producției industriale cu
7 la sută, iar a producției agrico
le cu 5—6 la sută : să se înfăptu
iască dezvoltarea tuturor sectoare
lor.
Așa cum s-a arătat tn cadrul
lucrărilor plenarei, pentru ea aces
te obiective să fie exemplar înde
plinite se impune să se treacă de
urgență la generalizarea spiritului
nou de a aborda problemele, a
spiritului revoluționar, științific. In
această ordine de idei, sint necesa
re, așa cum a subliniat secretarul
general al partidului, măsuri hotărite pentru perfecționarea în conti
nuare a conducerii și planificării,
pentru organizarea, pe baze mai bu
ne, științifice, a producției și a mun
cii, pentru o normare optimă a mun
cii. Pornindu-se de la realitatea că,
în economia românească, sint con
diții să se dubleze, cel puțin, pro
ductivitatea pină în anul 1990, să se
obțină o creștere a producției, față
de ceea ce s-a prevăzut, cu aproape
20 la sută, s-a arătat că se impune
să se realizeze o cotitură radicală.

efectivul partidului ridicîndu-se la 33 la
sută.
Orientarea cu precădere a activității de
primire în partid din rindul Uniunii Tine
retului Comunist a avut ca rezultat asigu
rarea tinereții și vigorii partidului, peste
50 la sută din totalul comuniștilor fiind in
virstă de pină la 40 de ani.
Transformindu-se continuu, sporindu-și
forța și activitatea revoluționară, Partidul
Comunist Român a devenit un partid de
masă, care acționează permanent în strînsă
legătură cu poporul și pentru popor, este
centrul vital al societății, forța politică
conducătoare a întregii noastre națiuni.
Plenara C.C. al P.C.R. a pus in evidență
că vasta activitate politico-organizatorică
desfășurată de către Partidul Comunist Ro
mân pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XIII-Iea, încrederea nețărmuri
tă a clasei muncitoare, a țărănimii, inte
lectualității, fără deosebire de naționalita
te, in justețea politicii interne și externe
a partidului nostru, unitatea și coeziunea
de monolit a întregii națiuni în jurul parti
dului, al secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, au făcut ca în
cursul anului 1985, cu toate greutățile ge
nerate de criza economică și situația din
economia mondială, precum și de existența
unor contradicții în dezvoltarea unor sec
toare ale economiei naționale, să se obțină
progrese in toate domeniile de activitate.
Au continuat să se dezvolte industria, agricultura, celelalte ramuri ale economiei
naționale, au sporit avuția țării și venitul
național ; s-au accentuat factorii calitativi
ai dezvoltării intensive a economiei.
La obținerea rezultatelor de ansamblu
din anul trecut o contribuție însemnată a

organele și organizațiile de partid, de stat,
de masă și obștești va avea și in conti
nuare ca obiectiv central unirea tuturor
eforturilor oamenilor muncii pentru înde
plinirea planului la toți indicatorii, pre
cum și a sarcinilor suplimentare, desfă
șurarea unei activități caracterizate printr-o
inaltă eficiență economică.
— Comitetele județene, celelalte organe
și organizații de partid vor urmări cu
consecvență, pe tot parcursul anului, în
deplinirea programelor speciale referitoare
la lărgirea bazei energetice și de materii
prime, accelerarea proceselor de dezvol
tare intensivă a tuturor ramurilor și sec
toarelor de activitate, gospodărirea și valo
rificarea superioară a resurselor materiale,
diminuarea consumurilor de materii pri
me, materiale, combustibil și energie, în
deplinirea integrală a programului de in
vestiții, cu prioritate a obiectivelor cu ter
men de punere în funcțiune în acest an,
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al
producției, creșterea eficienței economice,
întărirea disciplinei de plan în toate sec
toarele de activitate.
— Comitetele județene de partid, pe
teritoriul cărora există unități energetice
și producătoare de materii prime, vor ur
mări zilnic îndeplinirea planului prin uti
lizarea la întreaga capacitate a instalați
ilor și utilajelor, menținerea lor în stare
de funcționare, întărirea disciplinei tehno
logice și în muncă.
— O mare atenție se va acorda ur
măririi modului de înfăptuire a obiec
tivelor stabilite în cadrul acțiunii de
organizare și modernizare a procese
lor de producție. inițiată și ela
borată cu aportul hotărîtor al tovarășului

SINTEZA
adus-o cercetarea științifică și tehnologică,
care sub conducerea și îndrumarea perma
nentă a tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu. prim viceprim-ministru al guvernului, președintele Consi
liului Național pentru Știință și Tehnolo
gie, a asigurat promovarea tot mai largă
în intreaga viață economico-socială a cu
ceririlor revoluției tehnico-științifice, rea
lizarea și introducerea în producție a noi
tipuri de mașini, aparate și instalații cu
caracteristici superioare, punerea în fabri
cație a unor produse și materiale noi, apli
carea de tehnologii moderne, extinderea
mecanizării și automatizării, crearea de noi
soiuri de hibrizi de cereale, plante tehnice,
legume și fructe, cu efecte deosebit de
favorabile asupra factorilor calitativi ai
dezvoltării intensive a economiei.
Dezvoltarea economiei a făcut posibilă
participarea tot mai activă a țării noastre
la schimbul de valori materiale și la divi
ziunea internațională a muncii, realizarea
obiectivelor cuprinse în programul de ri
dicare a bunăstării materiale și spirituale a
întregului popor, obținerea de noi succese
în domeniul invățămîritului, culturii, artei,
ocrotirii sănătății, întărirea prestigiului po
litic al României socialiste, independenței
și suveranității sale naționale.
Relevjnd progresele înregistrate în in
dustrie, agricultură și celelalte sectoare ale
vieții economico-sociale, plenara C.C. al
P.C.R. a apreciat, totodată, că acestea pu
teau fi mai mari dacă toate conducerile
ministerelor și ale celorlalte organe centra
le, organele și organizațiile de partid, con
siliile populare, organizațiile de masă și
obștești, conducerile colective ale unităților
economice ar fi acționat cu fermitatea nece
sară în exercitarea atribuțiilor ce le revin
în organizarea si desfășurarea corespunză
toare a producției, folosirea în cele mai
bune condiții a capacităților de producție
și a forței de muncă, utilizarea rațională a
resurselor. întărirea ordinii, disciplinei și
răspunderii în muncă.
★

Subliniind faptul că Intrarea României
într-un nou stadiu de dezvoltare econo
mico-socială și trecerea. începind cu anul
1986, la realizarea in fapt a hotărîrilor
Congresului al XIII-Iea impun cu necesi
tate afirmarea tot mai puternică a rolului
de forță politică conducătoare a partidului
în societate, ridicarea la un nivel calitativ
superior a întregii activități a organelor
și organizațiilor de partid, mai buna orga
nizare a muncii și repartizare a forțelor
și a cadrelor, întărirea spiritului revolu
ționar, a răspunderii, ordinii, disciplinei, a
controlului, o largă activitate de unire a
eforturilor Întregului popor pentru înfăp
tuirea neabătută a liniei politice generale
a partidului, plenara a stabilit urmă
toarele :
1. In spiritul orientărilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, întreaga activitate organiza
torică și politico-eduCativă desfășurată de

cu adevărat revoluționară în mun
că, in pregătirea pentru muncă, în
modul de abordare a problemelor
dezvoltării economice și sociale a
țării noastre.
Este imperios necesar — s-a
subliniat în cadrul plenarei — să
se realizeze corelații noi. raționa
le între procesele de modernizare

Nicolae Ceaușescu, secretarul general
al partidului, în scopul creșterii mai acce
lerate a productivității muncii, promovării
progresului tehnic, reducerii consumurilor
de materii prime, materiale, combustibil și
energie, creșterii eficienței întregii activi
tăți economice, astfel încît toate măsurile
prevăzute pentru prima etapă să fie rea
lizate pină la finele semestrului I 1986,
urmînd ca pină la Conferința Națională a
partidului să se asigure îndeplinirea inte
grală a programelor adoptate pentru toate
sectoarele de activitate.
— Se va urmări cu prioritate realizarea
ritmică și de un înalt nivel calitativ a
producției pentru export, livrarea acesteia
la termenele și în condițiile stabilite, creș
terea competitivității produselor românești,
asigurîndu-se participarea mai intensă a
României la diviziunea internațională a
muncii, la un schimb activ de bunuri
materiale.
— In agricultură se va acorda o și mal
mare atenție utilizării cu chibzuință a pămîntului, introducerii în circuitul agricol
a noi suprafețe de teren ; executării în
sisteme mari și locale a amenajărilor pen
tru irigații, a lucrărilor de desecări și
combatere a eroziunii solului, scarificare
și afînare adîncă a terenurilor ; aplicării
cu strictețe a tehnologiilor prevăzute de
lege, în scopul asigurării unor producții
sigure și stabile la cereale, plante tehnice,
legume, fructe, struguri. Totodată, se va
acționa pentru buna organizare și condu
cere a procesului de producție, întăririi
ordinii și disciplinei, organizarea și retri
buirea muncii pe baza acordului global,
cunoașterea și respectarea legilor și hotă
rîrilor, aplicarea principiilor noului meca
nism economico-financiar, îndeplinirea obli
gațiilor contractuale privind livrarea pro
duselor agricole la fondul de stat, a pro
gramului de autoconducere și autoaprovi
zionare teritorială.
— In zootehnie se va acționa pentru
aplicarea fermă a măsurilor privind
creșterea numărului de bovine, ovine și
porcine în toate cooperativele agricole și
în unitățile agricole de stat, asigurarea
bazei furajere prin creșterea producției la
hectar, valorificarea celor aproape 4 mili
oane hectare de pășuni și finețe, asigurîndu-se o creștere substanțială a producției
de lapte, carne, lină și ouă.
2. în conformitate cu directivele Congre
sului al XIII-Iea al partidului, comitetele
județene de partid, consiliile oamenilor
muncii vor urmări realizarea programului
de sporire a aportului cercetării științifice
și dezvoltării tehnologice la promovarea
progresului tehnic in toate ramurile și sec
toarele din economie ; dezvoltarea bazei
energetice și de materii prime a țării, creș
terea substanțială a nivelului tehnic și
calitativ al produselor, îmbunătățirea
structurii producției, sporirea competitivi
tății produselor românești, promovarea
unor tehnologii cu consumuri reduse, creș
terea gradului de valorificare a tuturor
resurselor ; realizarea programelor de me

menea, problemele de mare însem
nătate ale rentabilității și eficien
ței economice. în legătură cu aces
te probleme, plenara a cerut să fie
aplicate cu fermitate principiile
autoconducerii și autogestiunii, ale
noului mecanism economico-finan
ciar. Așa cum a arătat secretarul
general al partidului, în ampla sa

canizare, automatizare, electronizare și ro
botizare a proceselor de producție, a ce
lorlalte obiective și sarcini adoptate de
Congresul științei și invățămîntului.
3. Organele și organizațiile de partid vor
acționa cu toată răspunderea pentru exer
citarea atribuțiilor conferite prin Statutul
partidului, hotăririle și instrucțiunile Co
mitetului Central în înfăptuirea rolului ce
il au în buna organizare a întregii activi
tăți, în conducerea tuturor sectoarelor și
domeniilor, pentru înfăptuirea in termen
și la un nivel calitativ superior a sarcinilor
ce le revin din documentele de partid și
legile tării, întărirea controlului asupra
modului cum se Îndeplinesc hotăririle or
ganelor superioare, precum și propriile
hotărîri.
— Comitetele județene de partid vor dez
bate și stabili măsuri privind continua per
fecționare a stilului și metodelor de muncă
ale organelor șl organizațiilor de partid,
dezvoltarea puternică a democrației interne
de partid, asigurarea unei înalte răspun
deri si exigente în conducerea activității
economico-sociale în toate localitățile tării.
De asemenea, comitetele județene să in
tensifice consultarea periodică a membrilor
de partid, a masei de oameni ai muncii
asupra măsurilor ce trebuie luate pentru
îndeplinirea hotărîrilor. să-i informeze asu
pra stadiului îndeplinirii acestora. Pentru
creșterea răspunderii cadrelor de condu
cere în îndeplinirea sarcinilor și atribu
țiilor ce le revin, să se generalizeze prac
tica de a raporta periodic în fața organelor
și organizațiilor de partid din care fac
parte.
— Organele locale de partid vor acorda o
mai mare atenție sprijinirii. îndrumării și
activizării organizațiilor de masă și ob
ștești. a celorlalte organisme democratice
de conducere pentru creșterea contribuției
acestora la înfăptuirea Programului parti
dului. a planului de dezvoltare economicosocială.
4. Organele de stat din toate sectoarele și
din toate domeniile — ministere, centrale
industriale, consilii populare — vor mani
festa mai multă preocupare pentru perfec
tionarea continuă a stilului și metodelor de
muncă în conducerea, îndrumarea și spri
jinirea unităților din subordine, in apli
carea fermă a legilor. în rezolvarea pro
blemelor ce le stau în fată, folosirea ra
țională a forțelor umane, materiale si fi
nanciare de care dispun, in vederea reali
zării planului de stat, a programelor su
plimentare ; se va lua poziție fermă fată de
orice tendință de delăsare si superficiali
tate în muncă, fată de manifestările de bi
rocratism.
5. Pe baza Rezoluției Congresului al
XIII-Iea al P.C.R.. organele și organizațiile
de partid vor acționa și în viitor, cu toată
hotărîrea. pentru Întărirea rindurilor parti
dului prin primirea celor mai înaintați oa
meni ai muncii din toate sectoarele de ac
tivitate. asigurîndu-se păstrarea unei com
poziții sociale corespunzătoare, a structurii
de vîrstă. In activitatea de primire în par
tid. o atentie deosebită se va acorda uni
tăților care asigură baza energetică si de
materii prime a țării, îndeosebi a noilor
obiective din aceste domenii, întreprin
derilor industriale din ramurile de vîrf ale
economiei! -n chimie, petrochimie, con
strucții de mașini — din transporturi si te
lecomunicații, unităti agricole și de la sate,
precum și institutelor de cercetare, proiec
tare și inginerie tehnologică. în centrul
atenției situîndu-se primirea în partid cu
prioritate a muncitorilor, aceștia urmînd să
reprezinte 55—65 la sută din totalul celor
primiți, țăranilor 15—25 la sută, femeilor
45—55 la sută și membrilor Uniunii Tine
retului Comunist 75—80 la sută în raport
de structura populației ocupate în fiecare
județ.
O mai mare preocupare pentru intensifi
carea activității de primire in partid din
rindul tuturor categoriilor de oameni ai
muncii se impune în județele Arad. Argeș,
Botoșani, Cluj, Dolj, Giurgiu. Harghita,
Iași, Maramureș. Prahova. Suceava, Vrancea. unde ponderea comuniștilor în totalul
populației ocupate ejte mult sub media pe
tară, manifestîndu-se. în același timp, o
înaltă exigență față de calitățile moralpolitice și profesionale ale celor ce solicită
acordarea înaltului titlu de comunist. De
asemenea, se va acționa cu mai multă per
severentă pentru primirea în rîndurile par
tidului a femeilor, cu prioritate in județele
Arad. Brăila, Călărași. Constanța. Dolj,
Giurgiu. Ialomița. Maramureș. Olt. Praho
va. Tulcea, unde ponderea lor în efectivul
organizațiilor de partid respective este
încă mică.
6. Organele și organizațiile de partid vor
asigura studierea, dezbaterea. însușirea și
aplicarea hotărîrilor Congresului al XIIIIea al partidului, a tezelor și ideilor de
excepțională însemnătate teoretică și prac
tică cuprinse in opera secretarului ge
neral
al
partidului.
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu.
în
învățămîntul
politico-ideologic și propaganda prin con

care unitate economică să-și aco
pere cheltuielile din venituri pro
prii, apelînd tot mai puțin la cre
dite, să fie elaborate norme clare
de creditare și de finanțare. Tot
odată, s-a subliniat necesitatea de
a se asigura creșterea producției
pe măsura investițiilor făcute, de a
se acționa cu mai multă chibzuin

Partidul - factorul hotărîtor
al perfecționării societății
socialiste românești
a activității întreprinderilor, de me
canizare, automatizare, robotizare,
pe de o parte, și numărul persona
lului muncitor, pe de altă parte,
asigurîndu-se eficiență maximă tu
turor activităților economice, în
drumarea în acest scop a oameni
lor muncii spre producție, spre
creația materială și științifică, do
menii unde se asigură cu adevărat
bogăția națională. în general, este
necesar să se ajungă la o mai bună
corelație între dezvoltarea intensi
vă și normarea muncii în toate sec
toarele de activitate.
In centrul dezbaterilor din ca
drul plenarei s-au aflat, de ase

cuvîntare, este necesar ca, în ceea
ce privește aplicarea noului meca
nism economico-financiar, să exis
te identitate deplină între vorbe și
fapte; să se asigure înnoirea radi
cală a sistemului financiar și a ce
lui economic ; să se acționeze pen
tru ca ideile, concepțiile oamenilor
in această privință să fie cu ade
vărat noi, pentru că numai așa
noul mecanism economico-finan
ciar va fi înțeles și aplicat în mod
corespunzător. Este necesar, în același timp, ca întreaga activitate
economică să fie așezată cu mai
multă fermitate pe principiile auto
conducerii și autogestiunii, ca fie

ță, atît în industrie, cit și in agri
cultură, pentru gospodărirea mij
loacelor existente, așa incit numai
acolo unde este absolut necesar să
se facă noi investiții.
Așa cum s-a subliniat în cadrul
plenarei, aplicarea principiilor au
toconducerii și autogestiunii impli
că respectarea fermă a principiilor
socialiste de retribuție după canti
tatea și calitatea muncii, generali
zarea acordului global în toate
sectoarele de activitate, pentru a
6e asigura intr-adevăr posibilități
ca, pe baza muncii, veniturile să
crească nelimitat, dar ca nimeni să

ferințe, în munca politică de masă, in ce
lelalte forme și mijloace ale propagandei
de partid se vor pune puternic in evidentă
creșterea rolului conducător al partidului,
caracterul științific și justețea liniei sale
politice, în vederea înarmării comuniștilor,
a celorlalți oameni ai muncii cu înțele
gerea temeinică a proceselor economicosociale care au loc în țara noastră și pe
plan mondial, creșterii răspunderii lor
în înfăptuirea întregii politici a partidului.
7. In spiritul tezelor și orientărilor tova
rășului
Nicolae
Ceaușescu,
organele
si organizațiile de partid, de masă și ob
ștești vor urmări ca întreaga activitate politico-educativă să fie orientată spre înde
plinirea prevederilor din planul de dezvol
tare economico-socială în profil teritorial
pe 1986, spre solutionarea problemelor pe
care Ie ridică perfecționarea continuă a
activității economice din fiecare unitate și
localitate. în acest scop se va acorda o
atentie deosebită cunoașterii și generali
zării experienței Înaintate din toate dome
niile activității economico-sociale. asigu
rîndu-se și pe această cale valorificarea
capacității creatoare a comuniștilor, a oa
menilor muncii, ridicarea nivelului lor de
cunoștințe profesionale si politice.
Vor fi organizate acțiuni politico-educa
tive in vederea formării si dezvoltării con
științei patriotice, a dragostei fată de pa
trie, partid si popor, cultivării mindriei
patriotice pentru marile succese obținute în
transformarea revoluționară a tării, parti
cipării active a oamenilor muncii la apă
rarea si dezvoltarea proprietății de stat,
socialiste, a avuției naționale. Se va acțio
na cu hotărîre Pentru combaterea fermă și
demascarea propagandei tendențioase a
unor cercuri de peste hotare care deni
grează realitățile socialiste din tara noastră.
Comitetele județene de partid vor lua
măsuri pentru intensificarea activității de
educare materialist-stiintifică a oamenilor
muncii in vederea formării unor temeinice
convingeri științifice, înțelegerii proceselor
si fenomenelor din natură si societate, cu
noașterea poziției partidului și statului
nostru fată de religie, luîndu-se atitudine
fermă fată de concepțiile si manifestările
retrograde mistico-religioase, obscurantiste.
Organele si organizațiile de partid vor
urmări ca prin întreaga activitate educa
tivă desfășurată să se asigure dezvoltarea
spiritului revoluționar combativ al mem
brilor de partid, al tuturor oamenilor mun
cii, crearea în toate colectivele a unei at
mosfere de înaltă responsabilitate în reali
zarea sarcinilor de plan, de intransigentă
fată de lipsuri si neajunsuri, de încălcare
a eticii și echității socialiste.
8. In ansamblul preocupărilor pentru per
fectionarea continuă atît a structurilor și
formelor de organizare a diferitelor sec
toare ale vieții sociale, eît si a stilului și
metodelor de muncă ale organelor de
partid, de stat, de masă si obștești, o aten
tie deosebită se va acorda îmbunătățirii or
ganizării muncii la toate nivelurile, repar
tizării judicioase a forțelor, utilizării ra
tionale si eficiente a cadrelor : în acest
sens, pe parcursul anului 1986, comisiile pe
probleme si secțiile C.C. al P.C.R. vor exa
mina in mod critic modul de organizare și
de conducere a activității tn domeniile de
care se ocupă în scopul renunțării la acele
forme sl metode de muncă ce nu mâi co
respund actualului stadiu de dezvoltare a
societății, înlăturării suprapunerilor si pa
ralelismelor în organizarea anumitor ac
țiuni, întăririi răspunderii cadrelor pentru
îndeplinirea în cele mai bune condiții a
misiunii încredințate.
9. Secțiile Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, întregul aparat de
partid vor intensifica activitatea de sprijin
și control la toate nivelurile în vederea
ridicării calității întregii munci politice și
organizatorice la cote superioare. Întărirea
continuă a rolului conducător oolitic al
partidului, forța dinamizatoare a energiilor
creatoare ale întregului popor pe calea so
cialismului si comunismului.
★

Plenara C.C. al P.C.R. își exprimă con
vingerea că eroica noastră clasă muncitoa
re. țărănimea, intelectualitatea, toti oamenii
muncii, fără deosebire de naționalitate,
strîns uniți în jurul partidului, al secreta
tului său general, avînd drept călăuză isto
ricele hotărîri ale Congresului al XIII-Iea
al partidului, tezele si ideile de o inesti
mabilă valoare teoretică si practică cuprin
se în operele tovarășului Nicolae Ceaușescu,
strălucit exemplu de aplicare creatoare a
legilor generale ale materialismului dialec
tic și istoric la condițiile concrete ale
României, vor acționa într-o deplină uni
tate pentru dezvoltarea intensivă a indus
triei si a celorlalte sectoare, realizarea unei
noi calități a muncii si vieții, imperative
majore ale etapei în care s-a intrat, hotărîtoare pentru înfăptuirea programului de
făurire a societății socialiste multilateral
dezvoltate si înaintarea fermă spre socie
tatea comunistă.

nu aibă venituri garantate fără
muncă.
In mod firesc, toate aceste pro
bleme au fost puse, în cadrul dez
baterilor din plenară, în corelație
cu activitatea partidului, cu preo
cupările
pentru
perfecționarea
muncii organelor și organizațiilor
de partid. Pentru că, așa cum a
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu.
activitatea partidului trebuie să fie
judecată după felul în care se înde
plinesc programele de dezvoltare
economică și socială a țării, de ri
dicare a nivelului de cunoștințe ști
ințifice și culturale al poporului :.
după modul în care cei peste 3 550 000 ’
de membri ai partidului acționea
ză, împreună cu toți oamenii mun
cii, pentru îndeplinirea sarcinilor
din acest an și din întregul cin
cinal ; după capacitatea de mobi
lizare a tuturor forțelor națiunii
în înfăptuirea programelor de
dezvoltare multilaterală a patriei.
Din acest punct de vedere, sînt de
o deosebită însemnătate aprecie
rile și concluziile tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind per
fecționarea întregii munci a orga
nelor și organizațiilor de partid.
Înnoirea continuă a partidului,
păstrarea forței, vigorii și spiritu
lui revoluționar de luptă, aceasta
fiir.d garanția îndeplinirii în bune
condiții a rolului de conducere de
către partid a tuturor sectoarelor,
de unire a eforturilor întregii na
țiuni in înfăptuirea istoricelor hotăriri ale celui de-al XIII-Iea
Congres al partidului.
în spiritul concepției partidului
nostru, a secretarului său general,
cu privire la unitatea dialectică
dintre politica internă și politica
externă, plenara a făcut o amplă
analiză și a stabilit direcțiile de ac
țiune în viitor ale partidului și sta

tului pe planul vieții internaționale.
Cu deplină aprobare a fost primită
reafirmarea hotărîrii partidului și
statului nostru de a acționa în con
tinuare, cu înaltă răspundere fată
de viata si libertatea poDoarelor de
De toate continentele, de a face
totul Dentru apărarea dreptului su
prem al oamenilor, ăl popoarelor
la viată, la libertate, la indepen
dentă si pace.
Dînd o înaltă apreciere si
manifestîndu-si deplina adeziu
ne față de ideile și conclu
ziile cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. participantii la plenară au aprobat în
unanimitate documentele prezenta
te. într-o atmosferă de puternică
însuflețire sl unitate, membrii Co
mitetului Central au adoptat, de asemenea. Hotărîrea care sintetizea
ză direcțiile si căile de acțiune
pentru înfăptuirea exemplară a
sarcinilor din acest prim an al nou
lui cincinal, a obiectivelor Stabili
te de Congresul al XIII-Iea. pen
tru transpunerea în fapt a prețioa
selor idei și concluzii formulate și
cu acest prilej de tovarășul
Nicolae Ceaușescu. pentru înfăp
tuirea politicii interne si externe a
partidului si statului nostru. S-a
dat glas angajamentului revoluțio
nar al comuniștilor, al întregului
popor, de a intimpina cu noi și tot
mai importante realizări, in toate
domeniile, aniversarea a 65 de ani
de existență a partidului, de luptă
Și acțiune revoluționară, de a face
totul pentru ca, prin realizările
sale, România să devină, pină în
anul 1990, țară mediu dezvoltată
din punct de vedere economic și
social, pentru trecerea la o nouă
etapă de asigurare a progresului
multilateral al patriei noastre so
cialiste.
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Tovarășului TODOR JIVKOV

Tovarășului HAFEZ AL-ASSAD

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar

Secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria,
Președintele Republicii Arabe Siriene

Stimate tovarășe Jivkov,
în numele Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez
cele mai călduroase felicitări cu prilejul realegerii dumneavoastră îiî funcția
de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar.
Sint încredințat că raporturile de prietenie și colaborare dintre parti
dele noastre, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară
Bulgaria se vor dezvolta pe multiple planuri, în spiritul convorbirilor pur
tate împreună, al înțelegerilor convenite, in interesul ambelor popoare vecine
și prietene, al cauzei socialismului și păcii.
Vă doresc dumneavoastră, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din
Republica Populară Bulgaria noi și tot mai mari succese în transpunerea
în viață a hotărîrilor celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist
Bulgar, în edificarea societății socialiste dezvoltate.

Cu prilejul celei de-a XXXIX-a aniversări a creării Partidului Baas Arab
Socialist din Siria, vă adresez călduroase felicitări, împreună cu cele mai
bune urări de prosperitate și pace pentru poporul sirian prieten.
îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre
partidele și țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, in interesul
popoarelor român și sirian, al cauzei păcii în Orientul Mijlociu și în în
treaga lume, al destinderii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Cronica
TELEGRAMA ADRESATĂ
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste România

de participanții la adunarea festivă din Capitală
consacrată sărbătoririi „Zilei Sănătății4*
Mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Participanții la adunarea festivă consacrată sărbătoririi „Zilei Sănătății",
In numele tuturor oamenilor muncii din unitățile sanitare ale municipiului
București, dau glas, și cu acest prilej, sentimentelor de profundă recunoș
tință față de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar general,
pentru grija permanentă pe care o acordați ocrotirii sănătății tuturor cetă
țenilor patriei, promovării și conservării stării de sănătate a poporului,
creșterii calitative a asistenței medicale in patria noastră.
Această sărbătoare, devenită tradițională, reprezintă pentru noi un mo
ment de bilanț solemn al realizărilor obținute in domeniul îmbunătățirii
stării de sănătate a întregului popor și constituie, totodată, prilejul angaja
mentului unanim de a munci cu abnegație și dăruire in exercitarea nobilei
noastre profesiuni, de a ne spori contribuția la înflorirea multilaterală a
tării, Ia triumful cauzei socialismului și comunismului in România, al păcii
și progresului in întreaga lume. Sărbătorirea „Zilei Sănătății" constituie
incă o dovadă a atenției pe care partidul și statul nostru o acordă bună
stării fizice, morale și sociale a întregului popor, aprecierii de care se
bucură activitatea competentă și plină de dăruire a personalului sanitar.
S-au evidențiat cu deosebită putere, și cu această ocazie, marile reali
zări obținute sub conducerea partidului in domeniul sănătății publice,
valoarea inestimabilă a indicațiilor date de dumneavoastră pentru îmbună
tățirea asistentei medicale a populației.
„Ziua Sănătății" ne oferă nouă, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii
din unitățile sanitare ale Capitalei, prilejul de a exprima deplina noastră
adeziune Ia politica internă și externă a partidului și statului nostru, de a
rosti admirația fără margini față de neobosita dumneavoastră activitate pusă
în folosul progresului și fericirii națiunii române, al păcii, al libertății și
independenței tuturor popoarelor.
Grija deosebită pe care o manifestați pentru bunăstarea poporului, a
tuturor celor ce muncesc de la orașe și sate constituie pentru noi toți un
puternic indemn in vederea ridicării necontenite ta calității asistentei me
dicale la nivelul eforturilor depuse de partidul și statul nostru in toate
domeniile de activitate, a exigențelor actualei etape de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism.
De „Ziua Sănătății", personalul muncitor din unitățile sanitare ale muni
cipiului București se angajează in fața partidului, a dumneavoastră, mult
iubite tovarășe secretar general, să depună toate eforturile pentru a fi la
înălțimea încrederii pe care ne-o acordați, pentru a înfăptui neabătut
politica clarvăzătoare a partidului și statului nostru.
Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in
numele oamenilor muncii din domeniul ocrotirii sănătății, că vom face
iotul pentru perfecționarea întregii noastre activități, pentru o calitate
nouă, superioară, in asigurarea stării de sănătate a întregii populații, asigurindu-vă că vom îndeplini neabătut hotărârile Congresului al XIII-lea privind
creșterea calității vieții, ridicarea necontenită a nivelului de trai material
și spiritual al tuturor cetățenilor patriei.

i

Cu prilejul „Zilei Sănătățfi"' in În
treaga țară au avut loc, luni, adu- '
nări festive ale cadrelor medicosanitare.
Desfășurate In atmosfera de mun
că entuziastă, de înaltă exigență și
răspundere In care întregul popor,
cinstind apropiata aniversare a 65
de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român, acționează pentru
îndeplinirea exemplară a sarcinilor
de plan pe 1986 și pe întregul cin
cinal, adunările au constituit un nou
prilej de mobilizare a oamenilor
muncii din domeniul ocrotirii sănă
tății pentru înfăptuirea neabătută
a hotărîrilor adoptate de cel de-al
XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român, a orientărilor și indi
cațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.
Au fost exprimate, și cu această
ocazie, sentimentele de profundă
dragoste și deosebită prețuire ale
tuturor celor care își desfășoară ac
tivitatea în acest domeniu față
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
Înflăcărat militant revoluționar și
patriot, de a cărui strălucită activi
tate este legată perioada celor mai
bogate realizări din întreaga istorie
a patriei.
Participanții au dat glas senti

mentelor de aleasă stimă și adîncă
recunoștință față de tovarășa Elena
Ceaușescu, militant de frunte al
partidului, om de știință ce se
bucură de o largă recunoaștere și
prețuire internațională, pentru con
tribuția deosebită adusă la moder
nizarea și dezvoltarea activității de
ocrotire a sănătății populației.
în cadrul adunărilor festive au
fost puse în evidență realizările ob
ținute în apărarea sănătății, îmbu
nătățirea asistenței medicale a ma
mei, copilului și tineretului. Ca Un
obiectiv prioritar a fost subliniată
însemnătatea realizării unor indica
tori demografici corespunzători eta
pei de dezvoltare a țării, și în pri
mul rînd creșterea natalității.
La adunarea festivă din Capitală
au luat parte membri ai conducerii
Ministerului Sănătății, cadre cu
munci de răspundere din unități
medico-sanitare și de cercetare ști
ințifică, reprezentanți ai organizații
lor obștești din domeniul sanitar.
In încheierea adunărilor festive,
intr-o atmosferă de puternică anga
jare patriotică, au fost adopta
te telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.
(Agerpres)

zilei

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani
de la semnarea Acordului de colabo
rare culturală dintre Republica So
cialistă România si U;R.S.S„ ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București,
E. M. Tiajelnikov, a organizat, luni,
o intîlnire prietenească.
Au participat membri ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe,
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. reprezentanți al unor insti

„vechi" întreprinderi re
publicane din Zalău.
— Majoritatea covîrșitoare a celor care desfă
șoară activități industriale
de vîrf, care conduc, pro
gramează și lucrează efec
tiv pe utilaje dintre cele
mai moderne sînt tineri
— argumentează aceeași idee Vasile Nechita, primsecretar al comitetului
municipal al U.T.C. Sînt
22 000 de tineri uteciști
care au crescut o dată cu
platforma, mii dintre ei
integrîndu-se în pulsul vie
ții uzinale de foarte curînd. Or. să nu uităm că
industria noastră este for
mată, prioritar, din uni
tăți recent intrate în func
țiune. dotate cu o tehnică
modernă, de unde nevoia
unei rapide integrări socio-profesionale. Să
mai
adaug că In cadrul Între
cerii uteciste „Tineretul —
factor activ in realizarea

obiectivelor deceniului ști
inței, tehnicii, calității și
eficienței" sînt cuprinși
16 000 de tineri.
Este și acesta un argu
ment. mai ales cind îi vezi
pe acești tineri la locurile
lor de muncă. Imaginati
vă un laminor de țevi do
tat cu utilaje ultramoder
ne, un „mitralior de țevi",
cum plastic se exprimă
cei de aici. Setul unui agregat la laminorul con
tinuu este un tînăr de 23
de ani. Alexandru Holhoș.
— Nu te încearcă emo
ția cînd preiei comanda unui asemenea utilaj?
— De ce? Totul e să fii
cu ochii în patru, să simți
pulsul laminorului si să
intervii la timp. Am deja
experiență.
Parcă-ți vine să zîmbești auzlndu-1 pe tînărul
acesta pronunțînd terme
nul „experiență". Dar cînd
afli că multe asemenea
puncte-cheie din Întreprin
derile zălăuane sînt pe mi

(Urmare din pag. I)
mutarea personalului muncitor in ve
derea sporirii producției destinate
pieței externe ?

—■ Legea stabilește că retribuția
muncitorilor, maiștrilor, inginerilor și
a celorlalte categorii de personal din
cadrul secțiilor, atelierelor, formații
lor de lucru care au plan de produc
ție pentru export se determină și in
funcție de gradul de îndeplinire a
acestor sarcini. Astfel, in cazul reali
zării unei producții suplimentare
pentru export, retribuția se majo
rează cu X la sută pentru fiecare pro
cent de depășire a sarcinilor in acest
domeniu ; după cum. dacă nu se în
deplinește planul, se aplică o penali
zare de 0,5 la sută pentru fiecare
procent de nerealizare. Tot pentru
sporirea cointeresării unităților eco
nomice în realizarea în cele mai bune
condiții a sarcinilor, la producția pen
tru export, legea cuprinde și alte pre
vederi importante. Astfel, pînă acum
au fost situații în care unele între
prinderi, deși au realizat o producție
mai mare decit cea planificată, nu
și-au îndeplinit obligațiile in ceea ce
privește producția pentru export.
Pentru a curma asemenea practici și
a mobiliza cu precădere eforturile
colectivelor spre sporirea producției
de export, legea stabilește că produc
ția fizică se consideră îndeplinită nu
mai in situația in care a fost reali
zată integral producția pentru ex
port, nefiind admise compensații cu
producții peste plan destinate con
sumului intern. Desigur, un rol
important în asigurarea condi
țiilor necesare pentru realizarea
Sarcinilor de export revine per
sonalului de conducere și din
compartimentele funcționale din
întreprinderi și din organele ierarhic
superioare. De aceea. în lege se pre
vede că personalul din conducerea
Întreprinderilor, centralelor și minis
terelor, precum și personalul cu atri
buții în realizarea producției de ex
port și a exportului din comparti
mentele de producție, planificare,
aprovizionare și comerț exterior va
putea beneficia de prime lunare pen
tru depășirea sarcinilor in acest do
meniu, care se pot ridica pină Ia 20
la sută din retribuția tarifară. Dacă
sarcinile respective nu sint îndepli
nite. acest personal va fi penalizat
în raport cu gradul de nerealizare a
planului.
— V-ați referit la răspunderile care'
revin factorilor de conducere din în
treprinderi, centrale și ministere, in
îndeplinirea sarcinilor de export.
Care sint, in general, atribuțiile și
răspunderile acestora pentru buna
organizare și desfășurare a activită
ții Și aplicarea cu rezultate corespun
zătoare a acordului global ?

— Fără îndoială, așa cum practica
a dovedit, o deosebită importantă
pentru aplicarea fermă și eficientă
a acordului global are asigurarea tu
turor condițiilor necesare desfășură
rii ritmice, neîntrerupte a proceselor
de producție, potrivit tehnologiilor

cinema
• Din prea multă dragoste: DACIA
(50 35 94)
—
9; 11: 13; 15; 17; 19,
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Profetul, aurul șl ardelenii: PA
CEA (71 30 85) — 15; 17; 19
• Pirații din Pacific, Insula como
rilor: FESTIVAL (15 63 84) — 9; 12,15;
15,30; 18,45
• Colierul de turcoaze:
ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar: VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 14

na unor tineri, că ei1 știu
de-acum bine ce înseamnă
bătălia pentru productivi
tate sporită, nu te miră
de ce. vorbindu-se despre
ei. se folosesc adesea cu
vintele competentă. înaltă
pregătire profesională. Iluștrativ din acest punct
de vedere este si faptul că
250 de tineri specialiști și
muncitori de la întreprin
derea de conductori elec
trici emailați — toti ute
ciști — au la activul lor 72
teme de cercetare a căror
eficientă economică se ri
dică la 8,4 milioane lei.
Peste 1 300 de tineri mun
citori, ingineri, tehnicieni
sînt cuprinși in activitatea
de cercetare aplicativă ca
re se desfășoară pe plat
forma industrială a Zalăului.
Sint tot atîteâ fapte care
vorbesc despre ceea ce
numim tinerețea
unei
platforme industriale. Dar
nu putem încheia fără a
arunca o privire si asupra

• Ultimul mohican:
FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 1», FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 1»
• Preria: MUNCA (21 50 97) - 15;
17; 19
• Aventuri tn Ontario: DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19
• Hallo, taxi!: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19
• Program de desene animate
—
11; 13, Rumburak — 9; 15,15; 17,15,
Dreptate in lanțuri — 19,30: DOINA
(16 35 38)
• O zl fără note — I; 11, Un comi
sar acuză — 13; 15; 17; 19: TIMPURI
NOI (15 6110)
• Legenda
dragostei:
BUZEȘTI
(50 43 58) — 14,30; 17,30

tuții centrale, oameni de cultură și
artă.
★

Sub egida Consiliului Culturii și
Educației Socialiste, luni s-a deschis
la sala Asociației artiștilor fotografi
din Capitală o expoziție de fotogra
fii și afișe palestiniene. Lucrările ex
puse prezintă aspecte ale luptei po
porului palestinian pentru înfăp
tuirea aspirațiilor, sale legitime, ima
gini din viața și munca acestora.
(Agerpres)

Calitate și eficiența

De zeci de ori mai puternic
(Urmare din pag. I)

SUB SEMNUL
ANULUI INTERNAȚIONAL
AL PĂCII

DAMASC

celor mai tineri care pă
trund. zi de zi. tainele ac
tivităților industriale: ele
vii liceelor de specialitate
din oraș, peste 5 000 la nu
măr. Detașamentul de mîine al uzinelor zălăuane.
Funcționează peste 600
cercuri de creație tehnicoștiințifică în unitățile șco
lare. Tinerii învață. cer
cetează, produc. Semnifi
cativ ni se pare, din acest
unghi de vedere, și faptul
că în atelierele scoală s-a
ajuns la o producție in
dustrială de 13 milioane
lei. Schimbul de mîine al
platformei învață temeinic
de pe acum ce înseamnă a
fi muncitor al acestui timp
creator, la înălțimea dotă
rii tehnice din acești ani
de accelerată si modernă
construcție economică.
Ani care aici, ca si pe
Întreg cuprinsul tării, se
constituie intr-un omagiu
adus partidului. istoricei
sale opere de edificare so
cialistă.

• Munții
albaștri:
COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 18
• Raidul vărgat: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Copie la indigo: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15; 19,15
• Dragoste și porumbei: MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11; 13; 15: 17; 19
• Alice — 15; 17, Un cuib de nobili
— 19: POPULAR (35 15 17)
• Medalion Anthony Quinn: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,30; 14 15; 17; 19,45
• Asociatul: SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15,30; 17,45; 20
• Pe aripile vintului: LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 13,30; 17,45
• Trenul: CAPITOL (16 29 17) — 8,30;
10,45; 13; 15,30; 18; 20,15

stabilite, astfel lncît formațiile de
lucru să-și desfășoare nestînienit ac
tivitatea, indeplinindu-și rigurbs sar
cinile de plan și să obțină, astfel, re
tribuții corespunzătoare. In acest
sens, legea prevede obligațiile și răs
punderile ce revin conducerilor în
treprinderilor, centralelor și ministe
relor în legătură cu nominalizarea Și
acoperirea cu contracte a întregii
producții fizice planificate, corelarea
tuturor indicatorilor de plan si dcfalcarea sarcinilor cantitative, calitative,
de export și a consumurilor materia
le normate pină la nivelul formațiilor
de lucru, pe trimestre, pe luni și pe
zile. De asemenea. în sarcina aces
tora sînt stabilite răspunderi, cu pri
vire la asigurarea folosirii depline a
mașinilor, utilajelor și suprafețelor
de producție, aprovizionării ritmice
cu materii prime, materiale, semi
fabricate și resurse energetice, pre
cum și dotării cu scule, dispozitive și
verificatoare, la introducerea rapidă
in producție a progresului tehnic, la
îmbunătățirea organizării producției
și a muncii, la ridicarea calificării
personalului muncitor ș.a.
Din spiritul și litera noilor regle
mentări se desprinde cu claritate ce
rința ca, de la fiecare formație de
lucru și pină la minister, să se ur
mărească zilnic realizarea sarcinilor
cantitative si calitative de producție
și să se intervină operativ pentru
soluționarea tuturor problemelor care
apar pe parcurs, astfel Incit planul
să fie îndeplinit și depășit Ia toți in
dicatorii. iar personalul să obțină
venituri pe măsura acestor rezultate.
însușite și aplicate corespunzător,
în ansamblul lor, prevederile noii
legi vor determina, cu siguranță,
atit creșterea răspunderii colective
și individuale, cit și stimularea oa
menilor .muncii pentru realizarea
sarcinilor de plan .și îndeosebi
a producției destinate exportu
lui, în condițiile sporirii con
tinue a productivității
muncii,
valorificării superioare a mate
riilor prime și materialelor, ridică
rii nivelului tehnic și calitativ al
produselor, utilizării complete și cu
înalt randament a capacităților de
producție, creșterii susținute a efi
cienței economice — căi esențiale
pentru sporirea mai accelerată a ve
nitului național, temelie Sigură a pro
gresului și bunăstării patriei.

LA CHEMAREA VIBRANTĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
PENTRU ACȚIUNI FERME IN SPRIJINUL DEZARMĂRII SI PĂCII
- ADEZIUNEA UNANIMĂ A PDPDRULUI RUMÂN
Vrem să construim
în liniște și pace
Cu sentimente de legitimă mîndrie patriotică am primit si noi,
constructorii si montorii de pe șan
tierul hidrocentralei Porțile de
Fier II, noua inițiativă de pace
a strălucitului nostru conducător,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în
toti acești ani de istorie nouă si
mărețe împliniri socialiste, noi,
constructorii de hidrocentrale am
trăit bucuria de a vedea că Româ
nia socialistă, prin glasul de înaltă
autoritate al președintelui ei, și-a
făcut cunoscută pe întreaga pla
netă voința nestrămutată de a-și
aduce întreaga contribuție la înlă
turarea pericolului unui nou
război, la apărarea păcii.
Numeroasele propuneri construc
tive ale partidului și statului nos
tru s-au bucurat de fiecare dată
de un larg ecou si de o unanimă
apreciere in cercurile largi ale
opiniei publice mondiale. Meritul
incontestabil revine în toate aceste
acțiuni pentru pace si dezarmare
tovarășului Nicolae Ceaușescu. care,
cu o excepțională capacitate de a
descifra sensul si evoluția feno
menelor din lumea contemporană,
cheamă la unirea eforturilor pe
plan international pentru garanta
rea dreptului suprem al popoare
lor la viată, la pace.

Noi. cei care am înălțat Bicazul,
Argeșul, Porțile de Fier I. alte
multe hidrocentrale si care acum
punem temelie trainică unui nou
luceafăr al energeticii noastre —
hidrocentrala Porțile de Fier II —
aducem sincere mulțumiri tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru
clarviziunea, consecvența si fer
mitatea cu care militează perma
nent pentru triumful rațiunii.
Vrem, ia fel ca si pînă acum, să
construim în liniște și pace. Nu
mai așa. în pace si liniște, vom
putea înfăptui mărețele obiective
din vastul program stabilit de Con
gresul al XIII-lea al partidului.
Vom fi tot timpul, prin faptele
noastre, alături de cel mai iubit si
devotat fiu al poporului, eminen
tul și clarvăzătorul conducător al
partidului și statului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în toate
acțiunile pe care le va întreprinde
în numele poporului român, pen
tru ca de pe planeta noastră să fie
înlăturat pentru totdeauna perico
lul unui război pustiitor.

Aurel MINDRESCU

maistru pe șantierul
Sistemului hidroenergetic
și de navigație Porțile de Fier II

Pentru triumful rațiunii!
♦
Poporul român s-a manifestat
statornic, de-a lungul veacurilor
ca un promotor activ al năzuințe
lor de pace, colaborare între toate
popoarele lumii. Dar niciodată. în
istoria ei. România nu s-a mani
festat atit de activ în sprijinul pă
cii ca în acești peste 20 de ani,
de când in fruntea partidului și a
tării se află fiul cel mai iubit al na
țiunii. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
personalitate proeminentă a vieții
politice internaționale. Erou al
păcii.
Prin magistrala cuvîntare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară a Consiliului Național
al F.D.U.S., prin Dedlaratia-Apel
adoptată cu acest prilej, prin De
clarația Marii Adunări Naționale,
România socialistă se pronunță din
nou pentru triumful rațiunii, pen
tru acțiuni care să confere conți
nut concret Anului International

vremea
Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 8 aprilie, ora 20 — 11
aprilie, ora 20. în țară : Vreme caldă.
Cerul va fi variabil, cu lnnorări mai
pronunțate In regiunile din vestul ță
rii. Pe alocuri, in regiunile din vestul
țării șl zonele de deal șl de munte vor
cădea ploi ce vor avea și caracter de
aversă, Însoțite de descărcări electri
ce, mai ales in partea a doua a inter

al Păcii, să marcheze un început
pe calea stăvilirii cursei aberante
a înarmărilor.
Pacea nu este pentru noi o do
rință oarecare. Ca fizicieni, ca lu
crători in domeniul fizicii apara
telor cu radiații, cunoaștem foarte
bine tainele atomului, sîntem per
fect conștienti atit de puterea lui
distructivă, cit și de cea creatoare.
Există încărcături termonucleare
capabile să elibereze o forță explo
zivă echivalentă cu aceea a tutu
ror armelor de foc folosite în răz
boaiele din întregul trecut al ome
nirii. Și este evident că. așa cum
a subliniat încă o dată președintele
României, un nou război mondial
s-ar transforma inevitabil intr-un
dezastru nuclear care ar distruge
omenirea. însesi condițiile vieții pe
planeta noastră.
Și în timp ce noi. locuitorii
României, ca si toate popoarele.

valului. îh rest, averse de ploaie șl
descărcări electrice izolate. Vlntul va
sufla slab pină la moderat, cu inten
sificări trecătoare in vestul țării, predominînd din sectorul sudic. Tempera
turile minime vor oscila între 3 și 13
grade, iar cele maxime între 15 și 25
grade. Izolat mai ridicate în sudul tă
rii, în primele zile. In București : Vre
me caldă, cu cerul variabil, favorabil
aversei de ploaie șl descărcărilor elec
trice spre sfirșitul intervalului. Vintul
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între
8 și 11 grade, iar cele maxime între 23
șl 26 grade.

La semnalele critice ale „Scinteii“

dorim cu ardoare pacea si sintem
pe deplin conștienti că ne putem
realiza visurile și crește copiii nu
mai sub un cer senin, continuă să
se perfecționeze mijloacele de dis
trugere. se efectuează noi expe
riențe nucleare, sfidindu-se apelul
a numeroși oameni politici de vază,
voința întregii umanități.
Ca oameni de știință, căutăm să
smulgem materiei noi forte crea
toare. scrutăm cerul, căutind noi
galaxii. Dar in acest timp se fac
pregătiri pentru militarizarea spa
țiului cosmic, pentru ..războiul ste
lelor". care nu ar putea fi decit un
act de distrugere a tot ce este viu
pe Pămînt.
Perfect conștienti de pericolul tot
mai amenințător al unui război ni
micitor. noi. toti oamenii muncii
din Institutul de fizică si tehnolo
gia aparatelor cu radiații, ne ex
primăm profunda adeziune fată
de chemarea înflăcărată a tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind
lichidarea armelor nucleare, opri
rea amplasării și înlăturarea rache
telor nucleare cu rază medie de
acțiune pe continentul european,
oprirea experiențelor nucleare si a
acțiunilor de militarizare a Cos
mosului.
Ca oameni de știință. dăm o înal
tă apreciere inițiativelor si acțiu
nilor îndreptate spre colaborare' si
pace ale Comitetului Național Ro
mân „Oamenii de Știință și Pacea",
organism ce-si desfășoară activi
tatea sub conducerea si Îndru
marea tovarășei academician doctor
inginer Elena Ceaușescu. savant de
renume mondial, care-și dedică în
treaga activitate prosperității pa
triei. cauzei păcii si colaborării in
tre popoare.
Urmind exemplul conducătorului
partidului și statului nostru. întelegînd că războiul este „oroarea
ororilor și cea mai mare dintre’
toate crimele", după cum spunea
Alfred Nobel, noi. fizicienii. ne
angajăm că vom acționa cu toată
răspunderea în spiritul ideilor cu
prinse in cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. în DeclaratiaApel a F.D.U.S.. că toate rezulta
tele muncii noastre le vom dedica
omului, păcii, colaborării între po
poare.

Dr. Cipriana MANDACHE

președinte al consiliului științific
>al Institutului de fizică
și tehnologia aparatelor cu
radiații București

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Teatru
TV
(color):
„Vlalcu
Vodă"
de Alexandru Davlla.
Premieră TV.
Adaptare
după
spectacolul Teatrului Național din
București. In distribuție: George
Motol, Carmen Stănescu, Aimee
Tacobescu, Florin Piersic,
Matei
Gheorghiu, Traian Stănescu, Emil
Mureșan, Ștefan Velnicluc,
An
drei lonescu, Eugen cristea, Iu
lian Necșulescu, Mlhai Niculescu,
Emil Liptac, Anatolle Spînu, Gr.
Nagacevschl, Gh. Oancea,
Con
stantin Stănescu, Al. Hasnaș, Va
sile Filipescu. Regla
artistică:
Mihal Berechet
21,55 Telejurnal
22,00 închiderea programului

O invitație neonorată și urmările ei...
Se întîmplă — și nu de puține ori
— ca experiențe pozitive sau so
luții tehnice valoroase să nu fie
aplicate, din diferite motive, în toate
unitățile în care acestea ar putea și
ar trebui să fie puse în practică.
Urmările nu sînt greu de întrezărit.
Astfel, unele colective sint lip
site de posibilitatea aplicării în pro
ducție a unor tehnologii noi, avan
sate, de înaltă eficiență. Cum este
cunoscută experiența valoroasă ?
Cum este ea generalizată 7
Iată
întrebările Ia care ziarul nostru din
II februarie a.c. a încercat <să răs
pundă, pornind de la un caz concret
și anume procedeul de turnare a
pieselor în forme vidate. Prezentam
atunci atit experiența valoroasă dobîndită intr-un șir de întreprinderi
în acest domeniu, cum sînt între
prinderile „Vulcan" și „Semănătoa
rea" din București, întreprinderile
metalurgice din Buzău și Bacău, cit
și unele neimpliniri ale colectivului
de la I.C.S.I.T.P.S.C. București. Mai
exact, criticam faptul că, în cadrul
acestui institut de specialitate, pu
nerea la punct a tehnologiei de tur
nare în forme vidate și a instalației
aferente s-a prelungit nepermis de
mult.
Recent am primit la redacție o
scrisoare din partea conducerii
I.C.S.I.T.P.S.C. București, sub sem
nătura tovarășilor M. Drăgulin, pre
ședintele consiliului științific, si
Chivu Vasilica, secretarul comitetu
lui de partid din institut, în care se
arată : „Comitetul de partid din ca
drul institutului și consiliul științi
fic, în urma articolului: «Cum acțio
nați pentru promovarea tehnologi
ilor moderne», publicat în ziarul
„Scînteia" nr. 13 521 din 11 februa
rie a.c., analizînd stadiul realizării
instalației de turnare în forme vida
te a stabilit următoarele :
Specialiștii din cadrul institutului
nostru se vor ocupa de definitivarea
tehnologiilor de execuție după a-

• Bunul meu vecin Sam: LUMINA
(14 74 16) — 9; 12; 15; 18
• îmi sare țandăra: UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Yankeii: LIRA (31 71 71)
— 18;
18,30, AURORA (35 04 66) — 9;
12;
15,30; 18,30
• Lupii
mărilor:
FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30
• Competiția: VOLGA (79 71 26)
—
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Lupii albi: GLORIA (47 46 75) —
9; 11; 13;
15; 17; 19,
FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Rocky II: COSMOS (27 54 95) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Pilot de formula 1:
VICTORIA
(16 28 79) — 9.; 11; 13; 15; 17; 19

ceastă metodă a unui număr cit mai
mare de piese pentru a hotărî
domeniul de aplicare și posibilitățile
de extindere. în acest sens, am sta
bilit să organizăm în institut o dis
cuție cu specialiști din toate între
prinderile care au în dotare instalații
de turnare în forme vidate, în scopul
cunoașterii stadiului de aplicare a
tehnologiei și unificării soluțiilor
constructive și tehnologice pentru
realizarea unui proiect tip. Totoda-

Pentru generalizarea
tehnologiei de turnare
in forme vidate
este necesară
o strînsă conlucrare
între toți specialiștii
tă. am luat măsura de a întocmi un
nomenclator de piese care pot fi
turnate în condiții de eficiență ma
ximă pe o astfel de instalație. De
asemenea, am stabilit ca un colectiv
de specialiști să studieze posibilită
țile de mecanizare și automatizare a
instalațiilor de acest tip și să facă
propuneri de tipizare — în funcție
de dimensiuriea ramelor, grosimea
pieselor turnate și nivelul producției
de serie, loturi, unicate — precum si
propuneri pentru un furnizor al
utilajelor componente ale instalați
ilor".
Așa cum reiese din scrisoarea
adresată redacției, pentru fiecare
din aceste acțiuni au fost precizate
termene și responsabilități concrete.
Ca atare, ne-am deplasat la
I.C.S.I.T.P.S.C. pentru a vedea cum
au fost duse la îndeplinire măsu
rile stabilite. De la bun început tre
buie spus că acțiunile propuse au

teatre
• Teatrul Național
(14 7171,
sala
mică): Zbor deasupra unui cuib de
cuci — 17,30;
(sala Atelier):
Dl.
Cehov e Îndrăgostit — 18
• Opera Română
(13 18 57); Bal
mascat — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Vlnzătorul de păsări — 18
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român): „Confluen
ța artelor". Spectacol
realizat
dc
Cristina Vasiliu. „Arta orientală și
ecourile ei in cultura europeană"

fost îndeplinite in totalitate și la
termenele planificate. Și totuși, se
ridică o problemă. Conducerea insti
tutului a- invitat pentru un schimb
de experiență privind tehnologia de
turnare in forme vidate mai mulți
specialiști, din unități economice din
Capitală și din țară, care au dobîndit de-a lungul anilor o anumită ex
periență în acest domeniu. Din mo
tive pe care nu le cunoaștem, invi
tația nu a fost onorată decit in
parte. Adică, din 10 invitați n-au
răspuns decit 6. Printre absenți se
numără și reprezentanții unor mari
unități economice din Capitală și
care nu pot deci invoca scuza... dis
tantei. Este vorba de specialiștii de
la întreprinderile „23 August", „Se
mănătoarea" și „Vulcan" din Bucu
rești. Dacă înainte'criticam faptul
că institutul de specialitate nu a co
laborat mai îndeaproape cu unitățile
care și-au realizat singure, prin
autoutilare, instalații de turnare in
forme vidate, acum sîntem puși în
situația să semnalăm lipsa de in
teres a unora dintre invitați. Nu
este deloc vorba de un fapt minor.
Dimpotrivă, el arată că această pro
blemă de mare interes pentru econo
mia națională nu este încă privită
cu atenția cuvenită de către toți cei
care ar trebui să pledeze cei dinții
pentru generalizarea grabnică a noii
tehnologii în industrie, acolo unde
aceasta se impune. Or, un lucru
este știut : în economia noastră
socialistă este creat cadrul adecvat
pentru ca experiența înaintată să
circule cit mai rapid de la un co
lectiv Ia altul. Pentru aceasta însă
este necesar ca fiecare specialist să
se implice .cu toată pasiunea pentru
a deschide drum noului. Ceea ce, de
fapt, așteptăm și de la specialiștii
care n-au răspuns invitației adresate
de colegii de la I.C.S.I.T.P.S.C. Bucu
rești.

Gheorqhe IONITA

(I) — China — 18; (sala Studio): Re
cital de pian Manuela Iana-Mihăilescu — 17,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46):
Amintiri — 18,30; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44): O zl de odihnă — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81); Cerul Înste
lat deasupra noastră — 19
• Teatrul de
comedie
(16 64 60):
Cîrtițele — 19
• Teatrul „C. I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru):
Cum vă place —
18,30; (sala Studio); Maria
Tănase
— 19
• Teatrul Giuleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Nu, eu nu regret nimic —
17; Arta conversației — 18,30
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL. O frumoasă victorie
a echipei Știința Bacău, în semifi
nalele „Cupei campionilor europeni"
la handbal feminin : la Titograd,
Știința Bacău — Buducnosti 31—30
(13—19). Cum Știința ciștigase și
meciul-tur, de la Bacău, cu 30—23,
ea s-a calificat în finala competiției
europene. In finală, Știința va întilni pe Spartak Kiev.
FOTBAL. Ieri a avut loc tragerea
Ia sorți pentru sferturile de finală
ale „Cupei României". Iată meciu
rile. in ordinea extragerii numelor
echipelor din urnă : Dinamo — Uni
versitatea Craiova, Oțelul Galați —
Victoria, Jiul — Chimia Rm. Vîlcea
și Progresul Vulcan — Steaua. Jocu
rile se vor desfășura, pe terenuri
neutre, la 11 iunie.

ȘAH. în turneul internațional fe
minin de șah de la Bled (Iugosla
via), pe locurile 1—2 s-au clasat, la
egalitate, cu cîte 7 puncte, Swielczik
(Polonia) și maestra româncă Ligia
Jicman. Locul 3 în clasamentul final
a fost ocupat de iugoslava Petek, cu
6,5 puncte. • In turneul de la Hyeres (Franța), după 8 runde, conduce
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.) — cu
7 puncte, urmată de Lidia Seme
nova (U.R.S.S.) — 6 puncte, Elisabeta Polihroniade (România) —
5 puncte și o partidă întreruptă.
TENIS DE MASA. La campiona
tele europene de tenis de masă de
la Praga, selecționata masculină a
României a învins cu scorul de 5—1
formația Norvegiei.
Alte rezultate: Iugoslavia —Ceho
slovacia 5—4 ; Polonia — R. F. Ger
mania 5—3 ; Suedia — Ungaria 5—1;
Franța — Bulgaria 5—2 ; U.R.S.S. —
Austria 5—2.

nase" (sala Savoy, 15 56 78):
Pomplliu de Pompadour — 18; (sala Vic
toria, 50 58 65): Gala de vacantă —
17; 19
• Ansamblul artistic
„Rapsodia
Română" (13 13 00): La popasul dru
meției — 18
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55):
Nota zero la purtare — 10; De la
Stan șl Bran la... Muppets — 15
• Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77):
Gullver In țara păpușilor — 10 (sala
cosmonauților, 11 12 04): Nu vorbiți
In timpul spectacolului — 15
• Circul București (10 41 95): Circul
Mare din Moscova — 18,30
• Studioul de
teatru al
I.A.T.C.
(15 72 59): Opera de trei parale —
18,30
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S.U.A.: Luări de poziție în favoarea încetării
experiențelor atomice

WASHINGTON. — Cunoscutul
fizician american Philip Morrison,
( participant
la crearea primei bom
be atomice, a adresat președintelui
Ronald Reagan apelul de a dispune
* încetarea experiențelor nucleare și
acceptarea propunerii sovietice de
a incepe tratative referitoare la
interzicerea totală si generală a
experiențelor cu arma nucleară.
In cadrul unei conferințe de
presă tinute Ia Boston, fizicianul
a subliniat că interesele
î american
securității naționale a S.U.A. ar fi
mult mai bine asigurate prin tra; tative vizînd interzicerea pentru
ț totdeauna a exploziilor nucleare,
i Pe de altă parte, liderii Campa■ niei naționale pentru înghețarea
armelor nucleare, sosiți la Washing
ton din 40 de state ale S.U.A.. au
participat, duminică, la o demon
strație împotriva intenției administratiei de a efectua, în cursul
acestei săptămîni, o nouă expe* rientă cu arma nucleară.

1

ț

HELSINKI. — Sub această devizi s-au desfășurat lucrările Congreșului organizației ..Partizanii
-x.n din
ji- Finlanda".
—j_« participanta
la
păcii
Pârtie
____ ,forum
____ ___
__ ___ repreacest
antirăzboinic.
zentind circa 80 de organizații sin
dicale. de femei si de tineret, for
mațiuni politice, au dezbătut un

cerc larg de probleme ale1 luptei
pentru destindere si dezarmare in
Europa. întărirea securității in nor
dul continentului, educarea tinerei
generații in spiritul păcii si conlu
crării internaționale. A fost apro
bat. în context, programul acțiuni
lor viitoare ale organizației.
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BELGIA: „Vrem înțelegere și colaborare

\

internațională I"

\
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BRUXELLES. — In Belgia

au
î luat sfirșit marșurile de primăvară
in apărarea păcii, marșuri ce au
debutat la 1 aprilie in cinci orașe
ale țării.
| acțiuni
ale militanților
Încheierea
acestei noipentru
serii pace
de

1 din

s

ț
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Potrivit revistei ..Newsweek",
care se referă la documente ale
Direcției pentru problemele apără ț
rii nucleare, obiectivul testului pe
care intenționează să-1 efectueze
administrația in zilele următoare î
constă în verificarea acțiunii ex
ploziei nucleare, radiației si impul
surilor electromagnetice asupra a
două noi sisteme de focoase nu
cleare. „MK-21" si „MK-5".
ț
Totodată, organizația >• obșteas’
i
că „Experiența americanăă a pă
pă- '
cii" a anunțat inițierea unei i
campanii naționale în vederea
încetării experiențelor nucleare ț
americane. într-o declarație pu- 1
blicată la New York, această >
organizație subliniază că planurile l
administrației de la 'Washington de •
a efectua în continuare explozii
nucleare sînt în totală contradicție
cu dorința maioritătii covîrsitoare
a Poporului american si a altor
popoare ale lumii de a trăi în conditiile unei Păci sigure. de a-și
edifica un viitor nenuclear.

„în anul 2000
FINLANDA
lumea fără arme nucleare"

*.

:
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PHENIAN

PADOVA

Belgia a fost marcată de o de-

monstrație antirăzboinică desfășu
rată in localitatea Mechelen. De
monstranții s-au pronunțat pentru
revenirea la politica de destindere
in relațiile internaționale. încetarea
cursei înarmărilor, interzicerea tu
turor experiențelor nucleare și Zi
chidarea armelor nucleare.

V SPANIA

\

\
\
\
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DANEMARCA: „Nu 1 cursei înarmărilor"

COPENHAGA. — Președintele
Partidului Social-Democrat din
Danemarca, Anker Joergensen,
fost prim-ministru. s-a pronunțat,
in cadrul unui miting desfășurat
. la Copenhaga, împotriva experieni țelor nucleare americane. El a
’ adresat Administrației S.U.A. ape-

\

lul de a se alătura moratoriului
declarat de Uniunea Sovietică asu
pra oricăror explozii nucleare. Ex
periențele nucleare, a arătat Joergensen, contribuie doar la intensi
ficarea cursei înarmărilor, la men
ținerea unei atmosfere de încor
dare pe plan internațional.

\

\

\
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„Diario-16", el s-a pronunțat pen
tru convorbiri cu Statele Unite in
problema desființării acestei baze i
Si pentru o poziție fermă a Spa- ț
niei la aceste convorbiri,_____ I .

"".......
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\ JAPONIA : Noi acțiuni ale organizațiilor antirăzboinice
TOKIO - In localitatea niponă
Nakazu s-au desfășurat lucrările
primei conferințe naționale a re
prezentanților mișcării „Organele
municipale din Japonia împotriva
\ armei nucleare". Conferința, con
\ vocată din inițiativa Consiliului ge4 neral al sindicatelor și a o serie
1 de organizații antirăzboinice, a
ț grupat peste 300 de militanți pen-

tru pace, remarcîndu-se prezența
deputaților unor adunări municipale
care și-au declarat orașele zone
libere de arme nucleare.
La conferință s-a relevat că o
treime din adunările municipale
din Japonia și-au proclamat ora
șele și comunele drept zone ale
păcii, fără arme nucleare.

ROMA 7 (Agerpres). — La Pa
dova a avut loc festivitatea de
deschidere a Săptămânii culturii
românești, manifestare organizată
sub semnul celei de-a 65-a ani
versări a creării Partidului Comu
nist Român.
Cu acest prilej a fost organizată
o expoziție de carte românească, la
loc de frunte aflindu-se operele to
varășului Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, care reflectă
contribuția sa hotăritoare la elabo
rarea politicii interne si externe a
țării noastre, inițiativele construc
tive pentru soluționarea marilor
probleme cu care se confruntă
omenirea in epocă contemporană.

Sint expuse lucrări științifice ale
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu.
tn această perioadă se află des
chisă o expoziție de pictură, de
grafică și de artizanat, sint prezen
tate filme artistice și documentare
românești.
In alocuțiunile rostite cu acest
prilej, s-au evidențiat colaborarea
fructuoasă și relațiile de prietenie
dintre România si Italia, subliniindu-se importanța istorică a creării
Partidului Comunist Român, rolul
său in dezvoltarea României mo
derne. relațiile sale cu forțele pro
gresiste. democratice, care luptă
pentru dezvoltarea liberă, indepen
dentă a popoarelor, pentru instau
rarea unui climat de pace și co
laborare in lume.

PHENIAN 7 (Agerpres). — La
Phenian au început ieri lucrările se
siunii Adunării Populare Supreme a
R. P. D. Coreene. Agenda sesiunii
include adoptarea bugetului de stat
pe 1986 și a unei legi cu privire la
protejarea mediului inconjurător.
La lucrări participă Kim Ir Sen,
secretar general aj C.C. al P.M.C.,
președintele R. P. D. Coreene, alți
conducători de partid și de stat.

INDIA

ingrijorare față de situația
din statul Punjab
DELHI 7 (Agerpres). — Luni, la
Delhi a avut Ioc o ședință a Consi
liului Unității Naționale al Indiei,
din care fac parte membri ai cabi
netului, alături de cunoscute perso
nalități ale vieții politice și sociale.
După cum relatează agențiile P.T.I.
și T.A.S.S., în cadrul ședinței s-a
acordat o atenție deosebită situației
din statul Punjab și din alte re
giuni, unde, s-au intensificat acțiunile
elementelor extremiste de ațițare a
divergențelor confesionale și regio
nale.
în cuvîntul rostit în cadrul ședin
ței, primul ministru Rajiv Gandhi
și-a exprimat îngrijorarea fată de
situația din statul Punjab si a cerut
desfășurarea unei campanii de
masă, cu participarea tuturor parti
delor politice, împotriva actelor te
roriste.

Demersuri în favoarea soluționării pe cale pașnică
a conflictelor din America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 7 (Ager
pres). — în capitala Republicii Pa
nama au loc lucrările reuniunii co
mune a miniștrilor de externe din
țările membre ale „Grupului de la
Contadora" (Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela), ale „Grupului de
sprijin" (Argentina, Brazilia. Peru
și Uruguay), precum și din cinci
state centro-americane (Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Nicaragua și
Salvador). Sint examinate o serie
de aspecte ale variantei finale a tex
tului Actului păcii și colaborării în
America Centrală, elaborat de „Gru
pul de la Contadora". Totodată, se
vor analiza situația conflictuală din
această regiune și măsurile concrete
pentru instaurarea unei păci durabi
le în această zonă.
Președintele țării-gazdă, Eric Ar
turo del Valle, a subliniat că „Gru
pul de la Contadora" este elementul
esențial de limitare a acțiunilor
S.U.A. în regiune, aceste state făcînd front comun pentru a preîntâm
pina o confruntare generală în zonă,
cu consecințe catastrofale pentru în
treg continentul latino-american.
Președintele panamez a lansat tu
turor șefilor de stat din America
Centrală apelul de a da dovadă de
bunăvoință și de a acționa în mod

concret în sprijinul „Grupului de la
Contadora".
MANAGUA — Ministrul nicaraguan
al apărării, Humberto Ortega, a de
clarat că Statele Unite încearcă să
provoace un război sîngeros de fron
tieră între Honduras și Nicaragua.
El a relevat că presiunile guvernului
american vizînd obținerea aprobării
a 100 milioane dolari pentru forțele
antisandiniste urmăresc să înlocu
iască rebelii „mercenari" cu militari
hondurieni.
Humberto Ortega a adăugat că,
dacă nu vor fi angajate „negocieri
juste și acceptabile" americano-nicaraguane, S.U.A. și Nicaragua se
vor putea afla „în următoarele luni
în pragul unei confruntări armate".

CAMERUN
Reuniuni consacrate

CIUDAD DE PANAMA. — într-o
declarație făcută la Ciudad de Pa
nama. ministrul mexican al relații
lor externe, Bernardo- Sepulveda
Amor, s-a pronunțat pentru înceta
rea ajutorului militar al S.U.A. des
tinat forțelor contrarevoluționare
antisandiniste — transmite agenția
A.D.N. „Este momentul ca America
Latină să-și hotărască singură des
tinul. fără ingerințe din afară" —
a spus el.

progresului economic
și social in Africa
YAOUNDE 7 (Agerpres). — în ca
pitala Camerunului au luat sfîrșit lu
crările unei reuniuni la care au
participat experți financiari din 20 de
țări africane și ai Fondului Mone
tar Internațional. Pe ordinea de zi a
reuniunii au figurat problema creării
unui Fond Monetar African (F.M.A.),
precum și posibilitățile de participare
la acest organism financiar a altor
părți decît cele africane.
Crearea unui organism propriu al
Africii este determinată de larga
insatisfacție ce se resimte pe conti
nent fată de practicile și politica or
ganismelor financiare internaționale,
in primul rind F.M.I.
La Yaounde s-au încheiat, de ase
menea, lucrările Comitetului african
de coordonare în domeniul antrenă
rii femeii la procesul dezvoltării. în
rezoluția adoptată se exprimă spe
ranța că sesiunea specială a O.N.U.
pentru Africa.... ale cărei .lucrări'.. se
vor deschide luna viitoare, va elabo
ra strategia eradicării actualei crize
social-economice de pe continent.
Comitetul a chemat Comisia Econo
mică O.N.U. pentru Africa (C.E.A.)
și Organizația Unității Africane
(O.U.A.) să includă în documentele
pe care le vor prezenta sesiunii spe
ciale a O.N.U, rolul important al
femeii în procesul dezvoltării țărilor
africane.

\

: Pentru desființarea bazelor militare străine j

MADRID. — Primarul Madridu
lui, Juan Barranco. a cerut lichi
darea bazei militare americane din
t..........
apropierea capitalei
....................
spaniole, tn^tr-un interviu apărut in publicația

Lucrările Adunării
Populare Supreme
a R.P. D. Coreene

Manifestări consacrate celei
de-a 65-a aniversări a creării P.C.R.

I
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Ample manifestări antiapartheid
în Africa de Sud
PRETORIA 7 (Agerpres). — Agen
țiile internaționale de presă infor
mează că sîmbătă și duminică au
avut loc în R.S.A. ample demon
strații de protest împotriva politicii
de apartheid a guvernului de la
Pretoria. în cursul ciocnirilor din
tre demonstranți și poliție opt per•snane au fost ombrîte Și numeroase
alte rănite. Un miting de protest la
care au participat cite va mii de per
soane s-a desfășurat în suburbia
africană' Kasigo de lingă Johannes
burg. Participanții au cerut guver
nanților de la Pretoria să renunțe
la politica de apartheid.
Pe de altă parte, două publicații
sud-africane, „Durban Sunday Tri
bune" și „Johannesburg Sunday
Star", au publicat un interviu acor
dat presei de Winnie Mandela, so
ția liderului Nelson Mandela, aflat
în închisoare. Este pentru prima
dată după o perioadă de 11 ani cind
organe ale presei din R.S.A. încal

că dispozițiile regimului rasist și
găzduiesc in paginile lor punctele
de vedere exprimate de un repre
zentant al populației negre, majori
tară în țară.
Făptui este interpretat la Preto
ria și în alte capitale din Africa
drept un semn că mijloacele de ...in
formare in masă chiar din patria
apartheidului se văd nevoite să țină
cont de părerile exprimate de lide
rii negri, apreciindu-se că a sosit
timpul unor reforme politice radi
cale în Republica Sud-Africană,
zguduită de ani de zile de puternice
confruntări rasiale. De altfel, Win
nie Mandela a declarat că „trebuie
să înceteze privilegiile albilor, apar
theidul urmînd să fie eliminat de
poporul negru". în același timp, ea
a subliniat faptul că acum „Con
gresul Național African (A.N.C.)
cere transferul puterii politice către
majoritatea populației negre".

r

grad... Eminescu și Sadoveanu, Arghezi, Călinescu, Zaharia Stancu,
Camil Petrescu și alții in traducerile
ce alcătuiesc „Biblioteca de litera
tură română" — etalate in librăriile
sovietice. Pușkin, Lermontov, Tol
stoi, Evtușenko și Șukșin ș.a. — in
admirabile tălmăciri in bibliotecile
românești... Numeroase filme ro
mânești in cadrul unei retrospecti
ve pe ecranele sovietice — in
timpul Festivalului de la Moscova...
Pelicule semnate de Nikita Mihalkov, E. Riazanov, N. Gubenko —
pe ecranele noastre...
Am amintit aici doar citeva ma
nifestări de ecou din ultima vreme,
citeva din miile de acțiuni bilate

lor și studenților, examinări comu
ne privind metodica și conținutul
invățămintului in condițiile progre
sului tehnico-științific și preocupă
rilor integrării cu producția, schim
buri de materiale documentare pri
vind structurile sistemului de invă
țămint ori disciplinele fundamen
tale, formarea bilaterală de cadre
etc.
Deosebit de intensă este colabo
rarea in domeniul artelor. In teatiu, pe lingă turnee, s-au înregis
trat frecvente montări reciproce ale
pieselor românești in U.R.S.S. și
ale pieselor sovietice la noi, paralel
cu schimburile de artiști, regizori
pentru realizarea unor montări la

30 de ani de la încheierea
Acordului de colaborare culturală
dintre România și Uniunea Sovietică
rale, adevărate ambasade ale prie
teniei, citeva din multele exemple
ale rodniciei contactelor spirituale,
realizate prin intermediul sunete
lor, cuvintului, gestului, .transfigu
rate artistic.
Formele de colaborare acoperă
practic toate domeniile culturii șt
artei, științei și invățămintului. In
clud relațiile trainice dintre Aca
demia Română și Academia de Ști
ințe a U.R.S.S. — implicind un
amplu evantai de schimburi bilate
rale de experiență și documentație,
schimburi de oameni de știință in
vederea unor specializări reciproce
sau pentru elaborarea de lucrări
comune, precum și numeroase par
ticipări la congrese, conferințe,
simpozioane științifice. Programul
de cooperare și colaborare tehnicoștiințifică între România și U.R.S.S.
pe perioada 1986—1990 (semnat re
cent, in cadrul aceluiași acord) cu
prinde peste 130 de probleme și
teme din toate domeniile importan
te ale economiei ambelor țări. La
rindul lor, legăturile active dintre
Ministerul Educației și Invățămintului și Ministerul Invățămintului
Superior și Mediu de specialitate
din U.R.S.S. presupun un viu dia
log cu privire la formele și meto
dele de ridicare a nivelului de in
formare, educare socialistă și co
munistă a cadrelor didactice, elevi

București, Craiova și Piatra Neamț,
la Moscova, Leningrad și Erevan.
Atari schimburi au facilitat or
ganizarea cu deosebit' succes a
unor ample festivaluri ale dra
maturgiei românești in U.R.S.S.;
ale pieselor ruse și sovietice —
in România ; prilejuri cu care
lucrări de I. L. Caragiale și M.
Sebastian, A. Baranga, Horia Lovinescu, D. R. Popescu au fost puse
in scenă la Moscova, Leningrad,
Riga, Irkutsk etc., iar scrieri de
Cehov, Gorki, Bulgakov, Arbuzov,
Roșcin etc. au stat la baza unor
spectacole românești. Este bine cu
noscută rodnicia schimburilor in
domeniul coregrafiei și muzicii —
eforturile bilaterale pentru cunoaș
terea reciprocă a creației muzicale,
inclusiv a celei a tinerilor compo
zitori, determinind includerea in
repertoriile instituțiilor artistice a
unor lucrări componistice de refe
rință, turnee frecvente ale unor
formații și soliști de muzică de
operă, instrumentală, ușoară, popu
lară etc., organizarea unor festiva
luri ale muzicii noastre în U.R.S.S.
și ale muzicii sovietice la noi, ca
și a unor decade ale discului.
Frecvente sint și schimburile de
expoziții de artă plastică, fotogra
fie. Colaborarea sub semnul celei
de-a 7-a arte este, la rîndu-i, din
tre cele mai fructuoase — aici re-

marcindu-se nu numai prezentarea
reciprocă pe marile ecrane și TV a
creațiilor cinematografice sau rea
lizări TV din țara vecină și
prietenă, nu numai participări la
festivaluri prestigioase, nu numai
schimburi de cineaști —cu deose
bire in perioada inițierii, in preaj
ma zilelor naționale, a unor „săp
tămâni" sau „retrospective" ale fil
mului românesc (în U.R.S.S.) și so
vietic (in România), ci și realizarea
de coproducții cinematografice,
prestări de servicii și alte forme de
conlucrare intre studiouri.
tn spiritul unei străvechi tradiții,
cărțile de toate genurile ale autori
lor noștri clasici și contemporani,
ale personalităților științifice s-au
dovedit și in acești 30 de ani
generoși mesageri ai spiritualității
naționale, catalizatori ai comunică
rii și comuniunii sufletești, ai înflo
ririi umanismului socialist. Tălmă
cirilor propriu-zise li s-au adăugat
coeditări — rod al colaborării din
tre editurile noastre și cele sovieti
ce, schimburi de carte pe cale co
mercială, eficiente participări la
expoziții, precum cea sugestiv inti
tulată „Cartea in slujba păcii și
progresului".
Există, de asemenea, o intensă și
fructuoasă colaborare intre uniuni
le de creație — scriitori, compozi
tori, cineaști, plasticieni, oameni de
teatru — care, participind la schim
burile culturale, organizează mani
festări specifice domeniului : co
memorarea unor personalități artis
tice, precum Tolstoi sau Rebreanu,
seri literare, audiții muzicale, reci
taluri, simpozioane, mese rotunde,
expoziții ; manifestări menite să
propulseze tradiții și realități spi
rituale naționale, să sprijine vehi
cularea și confruntarea ideilor și
valorilor spirituale, să afirme, o
dată cu umanismul socialist, do
rința de prietenie, de pace a po
poarelor noastre.
Împlinirea a treizeci de ani de la
încheierea Acordului de colaborare
culturală dintre România și Uniu
nea Sovietică este pentru poporul
român un prilej de a-și reafirma
convingerea că relațiile culturale
româno-sovietice se vor dezvolta
necontenit, in folosul reciproc, al
cauzei generale a socialismului,
păcii și înțelegerii dintre popoare.

Natalia STANCU

DELHI 7 (Agerpres). — La Delhi
s-au deschis lucrările celei de-a V-a
reuniuni a țărilor nealiniate asupra
îndeplinirii, Programului de acțiune
pentru cooperare economică, la care
participă experți și alți reprezen
tanți oficiali din peste 50 de țări,
relatează agenția T.A.S.S.
Luind cuvintul, ministrul afaceri
lor externe al Indiei, K. R. Naraya
nan, a subliniat importanța progra
mului pentru dezvoltarea cooperării
tinerelor state din Asia, Africa și
America Latină in condițiile crizei
economice mondiale. Vorbitorul a
relevat că lichidarea actualei stări
de lucruri se poate realiza numai in
condițiile unor schimbări structurale
in relațiile economice internaționale,
care să facă posibilă dirijarea re
surselor și noilor tehnologii spre ță
rile in curs de dezvoltare.

Datoria externă este unul dintre
factorii principali care agravează si
tuația economică a țărilor in curs de
dezvoltare — a arătat reprezentantul
Indiei, condamnind, in context, ati
tudinea statelor occidentale indus
trializate de a se eschiva de la asu
marea responsabilității ce le revine
in soluționarea echitabilă a acestei
probleme. El a subliniat, totodată,
necesitatea ca la actuala reuniune să
se dea un nou dinamism programe
lor de colaborare, să fie stabilite
strategii sau modalități de acțiune
realiste, menite să contribuie la
adincirea cooperării.
Programul de acțiune care face
obiectul reuniunii a fost aprobat de
a VH-a Conferință la nivel înalt a
țărilor nealiniate, de la Delhi. '

Datoriile externe — puternică frină în calea

dezvoltării statelor lumii a treia
WASHINGTON 7 (Agerpres). —
Statistici ale Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.) arată că. pe an
samblul tarilor în curs de dezvolta
re din Asia. Africa și America La
tină. în 1985 s-a înregistrat o majo
rare a ratei inflației, comparativ cu
anul precedent, informează agenția
Associated Press. Se precizează ast
fel că, in 1985, preturile la consuma
tor au sporit, pentru acest grup de
țări, cu 49,3 la sută, față de creș
terea de 46,3 la sută consemnată în
1984. Rata inflației, arată statisticile
F.M.I.. este cu deosebire ridicată in
țările Americii Latine, pe ansamblul
statelor din această zonă sporul pre

țurilor fiind de 164,2 la sută, com
parativ cu 145,3 în anul precedent.
Referindu-se la această situație,
agenția subliniază că numeroase Sta
te in curs de dezvoltare sînt con
fruntate cu problema gravă a dato
riei lor externe. însemnate fonduri
sînt alocate numai pentru acoperirea
serviciului acestei datorii, determi
nind o si mai mare scădere a nive
lului de viată al popoarelor respec
tivei Nu întîmplător — se evidenția
ză — cea mai mare rată a inflației
este consemnată în țările latinoamericane. care au si cea mai mare
datorie externă — peste 360 miliarde
dolari, din totalul de circa 1 000 mi
liarde pentru statele lumii a treia.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă luptele In Liban • Convorbiri indonezianoiordaniene • Vizita la Amman a ministrului de externe
canadian
BEIRUT 7 (Agerpres). — Pentru a
AMMAN. — O pace justă și du
doua oară în ultimele 12 zile, avia
rabilă în Orientul Mijlociu poate fi
ția israeliană a atacat, lansind bom
instaurată numai prin retragerea
be. poziții palestiniene si ale mili
trupelor israeliene din toate terito

țiilor musulmane din apropiere de
Saida, principala localitate din su
dul Libanului — informează agen
țiile Associated Press si U.P.I.. ci
tind surse libaneze si iSraeliene.
Potrivit ultimelor rapoarte, cel pu
țin 50 de case au fost distruse. Au
fost înregistrate, de asemenea, vic
time omenești.
Duminică și luni au fost semnalate
incidente la Beirut între milițiile ri
vale de-a lungul liniei de demarca
ție din centrul capitalei. De aseme
nea. în sudul Beirutului s-au pro
dus schimburi de focuri în apropie
rea taberelor de refugiati palesti
nieni, încălcîndu-se un acord de în
cetare a focului intervenit sîmbătă
între combatanții palestinieni și miș
carea șiită .,Amal".

BEIRUT 7 (Agerpres). — Repre
zentanți ai tuturor comunităților din
Liban au participat la un maraton
al păcii intre Beirut și orașul Saida,
din sudul țării. Organizat din iniția
tiva forțelor de eliberare națională,
maratonul s-a desfășurat sub lozin
ca intensificării luptei împotriva
ocupației israeliene. pentru întărirea
unității tuturor forțelor democratice,
pentru reconciliere națională în Li
ban — informează agenția T.A.S.S.

riile ocupate, prin restabilirea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian. inclusiv a dreptului său la un
stat liber, independent, -se arată in
comunicatul comun difuzat la Am
man si Jakarta, cu prilejul vizitei
regelui Hussein al Iordaniei în In
donezia. Potrivit agenției PETRA,
cele două părți se pronunță pentru
reglementarea pașnică, pe calea tra
tativelor. a conflictului iraniano-irakian. care constituie o amenințare la
adresa păcii și securității în regiune.

AMMAN. — într-o conferință de
presă care a avut loc la Amman la
încheierea vizitei oficiale în Iorda
nia. ministrul de externe canadian.
Charles Joseph Clark, a declarat că
tara sa este hotărîtă să contribuie la
eforturile de reglementare a situa
ției din Orientul Mijlociu. El a sub
liniat că în cursul vizitei la Amman
a avut întrevederi cu reprezen
tanți ai O.E.P. în vederea desfășură
rii unui dialog. Ministrul de exter
ne canadian a arătat că un proces
de reglementare a situației din această zonă a lumii trebuie să inclu
dă toate părțile, inclusiv poporul pa
lestinian, informează agenția PETRA.

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt

Contribuție marcantă la mai buna cunoaștere reciprocă,
la întărirea prieteniei dintre popoarele român și sovietic
Se împlinesc in aceste zile 30 de
ani de la semnarea Acordului de
colaborare culturală dintre Repu
blica Socialistă România și Uniunea
Sovietică, eveniment de profundă
semnificație in evoluția continuu
ascendentă a relațiilor de prietenie
ți conlucrare multilaterală dintre
țările și popoarele noastre. Docu
mentul semnat dădea expresie — in
spiritul Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre
cele două țări — dorinței comune
de mai bună cunoaștere reciprocă a
valorilor culturale, a creației spiri
tuale a popoarelor român și sovie
tic.
Un rol determinant în dezvolta
rea raporturilor multilaterale din
tre România și Uniunea Sovietică,
și, in acest cadru, în intensificarea
dialogului cultural, l-au avut intîlnirile și convorbirile la nivel
înalt. Evocînd relațiile trainice,
îndelungate, cu vechi tradiții in
istoria popoarelor noastre, colabo
rarea statornicită de-a lungul anilor Intre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii
Sovietice,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a reafirmat re
cent, de la tribuna Congresului al
XXVII-lea al P.C.U.S., hotărîrea
partidului nostru de a face totul
pentru continua întărire a acestor
relații. Fără îndoială că, tn acest
sens, colaborarea pe plan cultural
este chemată să aducă, la rindul ei,
o tot mai valoroasă contribuție.
Din perspectiva celor trei dece
nii care au trecut, se poate apre
cia că acordul a oferit generosul
cadru principial al unor intense
schimburi, al unei rodnice colabo
rări intre oamenii de cultură, ști
ință și invățămint din țările noas
tre, contribuind la întărirea prie
teniei româno-sovietice.
...Spectacolele — la București ale
Teatrului Mare de operă și balet din
Moscova, ale M.H.A.T.-ului, ale lui
„Malii“ și „Maiakovski", ale unui
apreciat colectiv din Perm sau ale
unui celebru teatru leningrădean...
Turneul Operei Române la Moscova
(pe afiș figurind și „Oedipul" enescian), al teatrelor de Comedie, Mic,
Bulandra și recent al colectivului
de la „Nottara" (care a prezentat
publicului sovietic montări de ținu
tă după Horia Lovin eseu și F. M.
Dostoievski)... Concertul formației
conduse de V. Tretiakov în Capita
lă și ale „Madrigalului" la Lenin
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Pentru extinderea cooperării dintre țările
în curs de dezvoltare

ÎNTREVEDERE LA BERLIN.
Principala problemă a contempora
neității este menținerea și consoli
darea păcii pe planeta noastră —
a subliniat Erich Honecker, pre
ședintele Consiliului de Stat al
R. D. Germane, in cursul convor
birii pe care a avut-o, la Berlin,
cu ministrul de externe al Spa
niei, Francisco Fernandez Ordonez,
care efectuează o vizită oficială în
R.D.G. în cadrul întrevederii s-a
evidențiat necesitatea ca, în ca
drul Anului Internațional al Păcii,
să fie continuat
dialogul politic între state în spiritul
Conferinței de la “
Helsinki,
Z I .1.1. in
diferent cît de deosebite ar fi
opiniile lor. Toate țările trebuie să
acționeze pentru realizarea de pro
grese în stăvilirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, au
subliniat ambele părți.
IN sprijinul creșterii RO
LULUI O.N.U. în cadrul întâlnirii
reprezentanților asociațiilor sovie
tică și americană pentru sprijinirea
O.N.U., desfășurată la Washington,
o atenție deosebită a fost acordată
problemelor limitării și încetării
cursei înarmărilor și prevenirii
transferării ei în Cosmos, perspec
tivelor relațiilor sovieto-americane
in lumina rezultatelor întâlnirii la
nivel inalt de la Geneva. Au fost
discutate, de asemenea, probleme
legate de conflictele regionale, ro
lul O.N.U. in reglementarea aces
tora, precum și aspecte ale limită
rii și reducerii forțelor armate și
armamentelor in Europa Centrală.
MANEVRE MILITARE. Localitatea
Komazu a fost scena unor demon
strații de protest împotriva mane
vrelor iapono-americane începute
la baza militară din apropiere. La
manevre, care se desfășoară într-o
zonă întinsă a Mării Japoniei,
participă avioane militare ameri
cane si nipone în vederea elabo
rării unor tactici comune de inter
ceptare si distrugere a obiectivelor
aeriene.
COLABORARE. Fostul președinte al S.U.A., Richard Nixon, s-a
pronunțat in favoarea extinderii
I colaborării dintre oamenii de ști
ință americani și sovietici pentru
eradicarea unor maladii. în specia]
Ia cancerului. Luind cuvîntul la un
simpozion organizat pe această
temă la Washington. R. Nixon a
| apreciat că „noile descoperiri în do

I

meniile medicale nu trebuie închi
se în limitele granițelor naționale
din cauza deosebirilor de orinduiri
dintre state".
INTERVIU. Secretarul general al
Partidului Comunist Portughez.
Alvaro Cunhal, a apreciat, intr-un
interviu difuzat de posturile de ra
dio naționale, că aderarea Portuga
liei la Piața comună reprezintă un
act negativ pentru economia națio
nală — transmite agenția Reuter.
După cum se știe, P.C.P. și-a ex
primat opoziția față de intrarea
țării in C.E.E., la 1 ianuarie anul
acesta.
MASA ROTUNDA consacrată
problemelor noii ordini internațio
nale in domeniul informațiilor, con
vocată de UNESCO, și-a încheiat
lucrările la Copenhaga. Au fost
discutate probleme concrete privind
democratizarea schimburilor in do
meniul informațiilor și comunica
țiilor.

GUVERNUL FILIPINELQR va
promova o politică îndreptată spre
crearea unei zone a păcii, libertă
ții si neutralității în Asia de sudest. a declarat vicepreședintele filipinez Salvador Laurel. Luind cu
vîntul în încheierea reuniunii Co
mitetului permanent ai Organiza
ției Asiei de Sud-Est (A.S.E.A.N.),
el a relevat că reprezentanții ță
rilor A.S.E.A.N. au convenit asu
pra unor acțiuni comune îndrep
tate împotriva măsurilor protectioniste din comerțul mondial.
DECLARAȚIE. Președintele Con
siliului Militar de Tranziție (T.M.C.)
din Sudan, generalul Swar El
Dahab. a declarat că T.M.C. este
pregătit să predea puterea noii
Adunări Constituante la 26 aprilie.
Intr-o alocuțiune rostită cu prilejul
împlinirii unui an de la instalarea
la putere a consiliului, Swar El
Dahab a făcut un bilanț al activi
tății acestui organism, arătind că in
intervalul amintit au fost depășite
o serie de dificultăți moștenite de
la fostul regim, fiind depuse, tot
odată, eforturi în vederea regle
mentării pașnice a problemei sudu
lui Sudanului.

ACTIVITATEA ECHIPAJULUI
STAȚIEI ORBITALE SOVIETICE
„MIR" se desfășoară după planul
prevăzut. toate sistemele sta
ției funcționează normal — s-a
relevat la conferința de presă ce

a avut loc luni Ia Moscova cu
participarea — printr-o „punte" de
comunicații radio si televiziune —
a celor doi membri ai echipajului,
cosmonautii Leonid Kizim si Vladimir Soloviev. Conferința de pre
să a fost consacrată împlinirii a
25 de ani de Ia zborul primului
cosmonaut, Iuri Gagarin. Cei doi
cosmonauți. care se află de trei
săptămîni la bordul stației, se simt
bine.
SARBATOAREA presei co__
MUNISTE DIN ARGENTINA. Sub
lozincile luptei pentru pace si opri
rii aberantei curse a înarmărilor,
pentru democrație și progres social,
in apărarea drepturilor celor ce
muncesc, în parcul central din
Buenos Aires s-a desfășurat tradi
ționala sărbătoare a presei comu
niste din tară. Au fost organiza ie
standuri cu lucrări din istoria parti
dului comunist, creat in 1918.
MANIFESTAȚIE DE PROTEST.
La chemarea principalului sindicat
al lucrătorilor din domeniul cărții
din Marea Britanie, „Sogat 82“,
peste 5 000 de persoane au parti
cipat la o manifestație de protest
organizată la Londra cerind rein
tegrarea in muncă a aproape 6 000
de muncitori concediați de grupul
de presă Rupert Murdoch.

NOI CIOCNIRI între politie și
grupuri de extremiști protestanți
au fost înregistrate, luni, la Bel
fast. capitala provinciei britanice
Irlanda de Nord. Reverendul Mar
tin Smyth, liderul unei organizații
protestante din Irlanda de Nord,
a lansat un apel pentru încetarea
noului ciclu de violentă din aceas
tă provincie a Marii Britanii.
CUTREMUR. 16 persoane și-au
pierdut viața și 170 au fost rănite
in cursul cutremurului care a avut
loc duminică în Peru și al cărui
epicentru a fost localizat .la 20 km
de orașul Cuzco. Au fost distruse
peste 2 000 de clădiri. In zonele
afectate continuă lucrările de sal
vare.
UN FRAGMENT din fuselajul
navetei spațiale americane „Challenger", decorat cu drapelul de
stat al S.U.A., a fost recuperat de
nave speciale și adus duminică la
Cape Canaveral, a anunțat marina
americană. Este vorba de piesa cea
mai mare descoperită și recuperată
pină acum, cîntărind 2 300 kg.
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