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0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

A

Cu deplin temei se poate afirma 
că, făurit prin strădaniile și acțiunea 
revoluționară, conștientă ale între
gului popor, condus cu clarviziune 
de partidul nostru comunist, chipul 
de astăzi al României socialiste este 
suma faptelor noastre, ale tuturor. 
Evidențiind că mărețele realizări 
obținute in cincinalul 1981—1985, ca 
de altfel în toți anii construcției so
cialiste, sînt rezultatul nemijlocit al 
muncii rodnice a poporului nostru, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 apri
lie tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a subliniat : „Realizările și din cin
cinalul trecut atestă cu puterea fap
telor superioritatea socialismului, 
demonstrează că numai și numai in 
condițiile cind oamenii muncii, po
porul insuși devine stăpin cu adevă
rat pe destinele sale și iși făurește 
in mod liber propriul său viitor se 
pot depăși greutățile care apar în- 
tr-un moment sau altul și asigura 
progresul neîntrerupt — economic 
și social — dezvoltarea forței mate
riale și spirituale, ridicarea bunăstă
rii generale a fiecărui popor".

Desigur, marile împliniri și pro
fundele transformări revoluționare 
care au avut loc în dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării in anii edifi
cării socialismului, și cu deosebire 
in perioada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, nu constituie 
o simplă sumă aritmetică a faptelor 
noastre, după cum un admirabil 
edificiu ce incintă ochiul și înalță 
spiritul cu tulburătoarea sa fru
musețe arhitectonică nu este nici 
pe departe doar rezultatul sim
plei, întîmplătoarei suprapuneri 
și însumări a cărămizilor sale. 
Faptele noastre se îmbină, se 
întrepătrund în armonioasa, vasta, 
complexa arhitectonică a celei mai 
cutezătoare si mai durabile opere 
desfășurate aici, la Carpații noștri, 
si la Dunărea noastră, pentru necon
tenita dezvoltare economico-socială a 
României. Alcătuind temelia, struc
tura de rezistentă si însăsi substan
ța edificiului socialist, faptele con
crete. acțiunea revoluționară, contri
buția efectivă a fiecăruia dintre noi 
— si. bineînțeles, a noastră a tutu
ror. ca partid si popor — nu pot fi 
înlocuite de nimic altceva.

Această idee-fortă a primatului 
faptelor, al acțiunii a fost reliefată 
în ultimul timp. în repetate rînduri. 
de tovarășul Nicolae Ceausescu. Cu 
deosebită pregnantă a subliniat 
secretarul general a! partidului că 
spiritul revoluționar al oamenilor 
muncii si. cu atit mai mult, al co
muniștilor. trebuie să se afirme in 
primul rînd pe tărîmul faptelor, 
astfel ca fiecare, la locul său de 
muncă, să-si aducă întreaga contri
buție la realizarea neabătută a pla
nurilor de dezvoltare, la progresul 
continuu si multilateral al patriei, 
la înfăptuirea năzuințelor poporului 
nostru.

Este firesc ca acum. Ia început de 
cincinal, oe primul plan să se afle 
realizarea a ceea ce ne-am propus. 
Temeinic si profund chibzuite, dez
bătute si adoptate de întregul partid, 
de întregul ponor, programele si 
planurile noastre directionează dez
voltarea tării pînă în 1990 si — mai 
mult — în linii esențiale pînă în 
zorii mileniului trei. La recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., secretarul 
general al partidului a subliniat cu 
deosebită pregnanță : „în cincinalul 
1986—1990 va trebui să străbatem o

nouă etapă — se poate spune, ho- 
tăritoare — în înfăptuirea Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te și de înaintare spre comunism. 
Trebuie să înfăptuim obiectivul sta
bilit privind trecerea de la starea de 
țară în curs de dezvoltare. la o 
etapă superioară, de țară socialistă 
mediu dezvoltată".

Se desprinde cu toată claritatea că 
acest obiectiv esențial stabilit de cel 
de-a'l XIII-lea Congres al partidului 
va putea fi înfăptuit numai și numai 
prin activitațea tenace, fără preget 
a întregului popor, printr-o calitate 
nouă, superioară a muncii, adică 
prin fapte situate permanent la 
nivelul de cerințe al obiectivelor 
propuse. Aceste fapte, pe măsura 
înaltelor noastre teluri. presupun 
abnegație, dăruire, spirit revoluțio
nar. Mai mult chiar. tocmai ele. 
fantele, probează — cu argumentul 
implacabil al concretului, al lucrului 
realizat — trăsăturile definitorii ale 
comunistului, ale activistului de 
partid, ale omului înaintat, atestă 
capacitatea organelor si organiza
țiilor de partid de a se situa la ni
velul sarcinilor si exigentelor actua
lei etape. ,

Esentializind. se poate alunge Ia 
exactitatea unei formulări care dobîn- 
deste înfățișarea unei relații mate;, 
matice : spirit revoluționar înseamnă 
faptă revoluționară. în viata de toate 
zilele, această relație capătă multi
ple fatete întocmai precum, prin 
prelucrarea diamantului, lumina este 
multiplicată si potentată de munca, 
de măiestria omului care-1 șlefuiește.

Străbatem un drum nou. parcur
gem cu pasul hotărît al gindului si 
al faptei noastre căi nebătătorite, 
necunoscute în îndelungata istorie a 
omenirii. E în firea lucrurilor ca în 
drumul acesta atit de nou. atît de 
fascinant să apară si obstacole, si 
dificultăți, si chiar trecătoare neîm- 
pliniri. Dar este, totodată. Ia fel de 
firesc, ca acolo unde e mai greu, 
acolo unde o cer interesele supreme 
ale partidului si poporului să se afle 
oamenii acțiunii revoluționare, co
muniștii, toti cei pentru care dra
gostea de tară înseamnă fanta in 
slujba tării. Acțiune eficientă renre- 
zintă astfel măsurile luate de orga
nizațiile de partid, de conducerile 
multor întreprinderi . industriale în 
vederea punerii in valoare a unor 
noi posibilități de sporire suplimen
tară u. producției. în acest sens se 
remarcă, prin realizările obținute 
pină acum, Combinatul minier Va
lea Jiului, întreprinderea minieră 
Voivozi, termocentralele de la Min- 
tia-Deva și Oradea, combinatele de 
îngrășăminte chimice din Năvodari și 
Valea Călugărească, hidrocentralele 
Porțile de Fier I si Porțile de Fier II. 
Exemplul lor demonstrează că atunci 
cind se acționează cu răspundere 
pentru folosirea cu indici superiori 
a mașinilor, utilajelor si instalațiilor, 
buna organizare a producției si a 
muncii, perfectionarea tehnologiilor, 
întărirea ordinii si disciplinei, rezul
tatele sînt concludente.

O trăsătură definitorie a spiritu
lui de muncă revoluționar este im
plicarea efectivă, concretă, activă si 
eficientă în rezolvarea problemelor. 
Este ceea ce oe românește se chea-
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- dinamică, modernă, 
in plină dezvoltare intensivă
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Lupta pentru nou
- climatul formării omului nou

Fiecare orinduire socială, in condiții specifice, generează sau înles
nește apariția unui anumit gen de am, a unei anumite personalități 
umane, în același timp, ca un proces corelativ, apar și unele trăsături 
psihice colective, care nu caracterizează numai persoanele, ci și grupuri 
mai mici sau mai mari de oameni. înălțimea idealurilor epocii inaugu
rate de Congresul al IX-lea al partidului — Epoca Ceaușescu, cea mai 
bogată in înfăptuiri — a făcut să crească și să înflorească prin muncă 
oameni noi, sinteză superioară a virtuților viterise la loe de cinste în 
codul etic comunist.
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în ultimul deceniu, timp de mai 
mul ți ani de zile, Fabrica de tîm- 
plărie metalică și corpuri de încăl
zire (F.T.M.C.I.) a fost „oaia nea
gră" a întreprinderii de radiatoare, 
echipament metalic, obiecte și ar
mături sanitare (IREMOAS) Bucu
rești, din care face parte. în tot 
acest răstimp, n-a existat ședință 
de analiză in care — pe bună 
dreptate — colectivul F.T.M.C.I. să 
nu fi fost mustrat și criticat. Și 
iată că în ultimii doi ani. adică 
în 1984 și 1985, același colectiv a 
uimit pur și simplu ciștigind 
locul I în întrecerea socialistă or
ganizată pe întreprindere. Și nu 
oricum, ci in condițiile in care, 
față de 1980, de exemplu, valoarea 
producției-marfă s-a dublat, atin- 
gînd în apest an o valoare de 250 
milioane de lei. Miracol ? S-a 
schimbat conducerea ? A fost înlo
cuit colectivul ?, acestea au fost 
primele întrebări pe care le-am 
adresat inginerului Vasile Iliasa, 
directorul F.T.M.C.I. Iată răs
punsul:

— Acum zece ani ponderea pro
ducției noastre o constituia tîm- 
plăria mecanică. Ca să poți face 
așa ceva n-ai nevoie de utilaje 
prea complicate, mă refer la gra
dul lor de tehnicitate, nici de oa
meni cu calificare înaltă. Dificul
tatea lucrărilor n-o întrecea pe 
aceea existentă azi în, să zicem, 
atelierul mecanic al unui C.A.P. 
oarecare. Realitatea era că nici nu 
aveam nevoie de mai mult — fă
ceam ceea ce ni se cerea. De 
muncit munceam și atunci, vreau 
să spun că efortul fizic era mult 
mai mare decît cel de astăzi. Rit
mul și amploarea construcțiilor de 
locuințe la noi au fost și au ră
mas foarte mari. Iar cum noi 
eram cei care asiguram ușile și 
ferestrele necesare apartamente

lor, credeam că avem asigurată 
„plinea" pe... viață. Prin ’80, 
schimbindu-și tehnologiile de lu
cru, constructorii au renunțat insă 
la produsele noastre. A fost ca un 
duș rece. Practic ni se luase obiec
tul muncii. Nu mai aveam co
menzi. Faptul că ani de zile nu ne 
gîndiserăm deloc ca să diversifi
căm și să înnoim producția fabricii 
se răzbuna atunci cumplit. Ca fa
brică, atîrnam ca o ghiulea legată

Fapte și opinii 
muncitorești dintr-o 

mare uzină 
bucureșteană

de... picioarele IREMOAS. De 
aceea ne și criticau.

— Și-atunci ?
— Trebuia să facem ceva. Alt

ceva decit pină atunci. Problema 
era insă dublă : cu ce și cu cine 
să facem. Noi fuseserăm utilați și 
dimensionați pentru tîmplărie me
talică. Cine-ți aprobă fonduri pen
tru ca să te reutilezi peste noap
te ? Nimeni, nici nu e posibil. Și 
să zicem — ipoteză absurdă — că 
ne-ar fi picat din cer utilaj cu 
care să putem lucra orice altceva. 
Perfect, dar cine să-I mînuiască ? 
Ca și azi, în fabrică aveam peste 
700 de muncitori. Dar marea lor 
majoritate aveau calificări inferi
oare, medii, cel mult... Cum nu 
puteam spera deloc intr-o reuti- 
lare, singura noastră avere rămă
seseră oamenii. Care erau cum . am 
spus. Numai asupra lor puteam 
acționa, asupra atitudinii lor față 
de muncă.

— Cum s-a procedat ?, l-am în
trebat pe Vasile Toader, secretarul 
cu probleme organizatorice' al co
mitetului de partid pe fabrică.

— Ca să putem ieși din impa- 
»sul în care intraserăm tot din vina 
noastră trebuia să gindim toți, de 
Ia primul-și pină la ultimul om. 
Mai mult : trebuia să gindim în 
scurt timp. Operația era cu atit 
mai grea cu cit calificarea oame
nilor era aproape vecină cu... ne- 
calificarea, iar cei mai mulți, ani 
de zile, nu-și bătuseră capul cu 
nici una dintre problemele fabricii, 
într-o zi, trecînd prin ateliere 
directorul l-a văzut pe un munci
tor tinăr citind și comentind cu 
însuflețire „top“-uî de muzică 
ușoară al unei reviste. „Știi tu ce-i 
aia «top» ?“ ,.E un cuvînt care 
înseamnă vîrf, partea de sus..." 
„Dar știi care este top-ul oameni
lor cu idei din fabrica noastră ?“ 
..Păi ce, există așa ceva ?“ — aces
ta a fost dialogul. în aceeași zi, 
era intr-o vineri, la ședința ope
rativă, directorul ne-a spus : 
„Puștiul mi-a dat o idee — de ce 
n-am înființa în fabrică un top al 
creativității ?“ Am rămas pînă sea
ra tîrziu și am întocmit un regu
lament cu care am impînzit fa
brica. Primul exemplar l-am afi
șat lingă ceasul de pontaj. Pe 
respectivul panou am desenat și 
chenare pe care am scris : top-ul 
săptămînii, top-ul lunii, top-ul tri
mestrului și top-ul anului.

— Cîte nume ați... rulat prin 
aceste top-uri ? întrebarea am 
adresat-o economistului Vasile Oc
tavian, care a răspuns :

— Cîteva sute. Top-ul i-a prins 
pe oameni atit de mult incit cei 
care n-au venit pînă acum cu nici 
o idee proprie sint priviți cu re
proș. Oamenii s-au convins că o 
idee este totdeauna binevenită. 
Pentru asta a trebuit ca și mem
brii comisiei să învețe să privească 

^lucrurile altfel decit pînă atunci. 
Oamenii au văzut că sînt primiți 
cu seriozitate și nu se sfiesc. să 
vină cu propuneri...

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a IV-a)

Pentru recolte mari în acest an

0 PRIMĂ VARĂ A CALITĂȚII IREPROȘABILE 
LA TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE! )

Un obiectiv esențial al acestor zile:

PĂSTRAREA REZERVEI DE APA DIN SOL PRIN 
CREȘTEREA RUMULUI HAMURILOR 

$1 APLICAREA UNOR IEHNOLODII CORESPUNZĂTOARE
Relatări din țară despre desfășurarea lucrărilor agricole - în pagina a ll-a

înfrumusețarea și împrospătarea 
edilitară a localităților

- o sarcină a tuturor cetățenilor
E în tradiția obiceiurilor cetățe

nești ca, în aceste zile, să se iasă, 
cu mic, cu mare, Ia lucrările de 
curățenie și îngrijire a orașelor și 
satelor. Lopata, cazmaua și gă
leata cu var, pensula de vopsit și 
fSarfeca. de grădinărie, mătura și 
grebla ar trebui să fie uneltele 
de maximă solicitare în aceste zile.

Se intîmplă așa pretutindeni ? 
Esie vizibilă prezența cetățenilor 
cu uneltele hărniciei pe străzi și 
în spațiile de interes public ? Si. 
mai ales, este vizibil pretutindeni 
efectul acestei prezențe, sub forma 
străzilor curate, a rigolelor curăța
te, a pomilor văruiți, a grădinilor 
săpate și plantate ? Pe alocuri da, 
pe. alocuri nu. După cum a fost 
educat și întreținut spiritul gospo
dăresc, responsabilitatea civică, și 
după cum reprezentanții consili
ilor populare dovedesc că au înțe
les ,și sînt hotărîți să aplice prin
cipiile de bază ale muncii lor, re
glementările legale legate de acti
vitatea edilitară. Fără a diminua 
cu ceva reușitele din activitatea 
de întreținere și înfrumusețare a 
localităților, trebuie spus deschis» 
că există încă — inclusiv pe raza 
Capitalei, oraș care ar trebui să 
constituie un model de bună gos
podărire — zone ale delăsării, 
murdăriei, indiferenței edilitare. Ele 
sugerează că nu toți cetățenii — și 
poate chiar edilii, tare trebuiau 
să-i lămurească și să-i mobilizeze 
pe cetățeni — n-au înțeles în su
ficientă măsură că autogospodări- 
rea înseamnă. în primul și în 
primul rînd, a pune mina pe unel
tele gospodărești.

E cit se poate de firesc să fie 
așa. E cit se poate de normal ca 
fiecare cetățean, fiecare bun gos
podar să pună mina la curățenia 
străzii și cartierului unde locuiește, 
să îndepărteze noroiul, uscăturile, 
resturile inestetice din curți, gră
dini, parcuri. Este cit se poate de 
firească — și necesară — partici
parea largă la acțiunile gospodă
rești de primăvară, desfășurate în 
interesul larg al tuturor si eficiente 
numai prin participarea largă a 
tuturor. Altfel, cum s-ar putea 
asigura curățenia și Igiena pro
priei locuințe, a propriei curți, 
ambianta plăcută și civilizată 
a propriului cartier ?!

Evident, larga întrecere gospodă
rească nu trebuie sâ aibă în vedere 
numai pozițiile fruntașe. Ea este 
menită să insufle un avîntat spirit 
gospodăresc pretutindeni, pină in 
ultimul cătun, pină pe ultima 
ulicioară. Or. este de menționat că 
și în această privință se mai ma
nifestă — subliniem : uneori — 
meteahna de a acorda maximum 
de atenție localităților care vizează 
primele locuri in întrecere, iar in 
cadrul localităților — zonelor cen
trale sau mai des circulate, negli- 
jîndu-se celelalte așezări și restul

ansamblului urban. Este nu numai 
im mod superficial de a conduce 
localitatea, ci si un nonsens fată 
de civilizația noastră nouă. Ne 
mîndrim cu realizările deosebite 
ale anilor noștri, care au lichidat 
decalaje uriașe dintre sat și oraș, 
dintre tîrgurile prăfuite și urbea 
reprezentativă a zonei, între peri
ferie și centru. Trebuie ca, in 
egală măsură, fiecare cetățean să 
se poată mîndri, indiferent unde 
locuiește, că e un demn și respon
sabil gospodar al noii zestre edi
litare.

Și astfel, participarea generală și 
entuziastă la activitățile gospodă
rești comune din localitate, cartier, 
sat are valoarea unui important 
și grăitor test al spiritului civic. 
Mai mult, conșacrindu-se importan
ța deosebită a acestei participări, 
faptul că ea este impusă de intere
sul general, fără excepție. îndato
rirea fiecărui locuitor de a contri
bui direct la întreținerea si înfru
musețarea localității în care tră
iește, in care muncește constituie 
și o importantă obligație legală. 
Astfel. Legea nr. 10 din 1982 sti
pulează încă din primul arti
col : „Buna gospodărire, păstrarea 
curățeniei, respectarea strictă a 
normelor de igienă, precum și în
frumusețarea municipiilor, orașelor 
și comunelor constituie o obligație 
permanentă a consiliilor populare, 
a unităților socialiste precum și a 
tuturor cetățenilor." De asemenea, 
legea prevede limpeds : „Toți ce
tățenii au îndatorirea de a asigura 
întreținerea și curățenia locuințe
lor. a anexelor gospodărești, a uni
tăților și împrejurimilor acestora, 
precum și de a participa la reali
zarea tuturor măsurilor privind 
buna gospodărire a localităților". 
Iar dacă ei nu înțeleg, de ce con
siliile populare nu aplică legea ?

Desigur, majoritatea covîrșitoare 
a cetățenilor nu așteaptă să Ii se 
amintească îndatorirea legală de a 
participa la intreținerea și înfru
musețarea localităților. Ei înțeleg 
că spiritul de ■ bun gospodar se 
vede, in mod efectiv, după felul 
in care arată spațiile comune și 

’împrejurimile blocului, in eaie se 
prezintă strada și cartierul ori sa
tul lor in comparație cu altele. 
Oricît de frumoase ar arăta locu
ința pe dinăuntru și stratul de 
flori sub fereastră, dacă la această 
locuință se ajunge prin gropi sau 
printre băltoace, tot farmecul dis
pare. Or, cine să se îngrijească de 
lucrările gospodărești din jur dacă 
nu inșiși gospodarii ?!

Partidul, statul nostru socialist 
s-au îngrijit, an de an, de îmbo
gățirea zestrei de frumusețe și mo
dernitate a localităților patriei.

Serqiu ANDON
(Continuare în pag. ă IV-a)

W International

Sub semnul
Anului

al Păciii
! Răspunderea pentru tivilizația umană 
J în întreaga lume, profund ingri- 
ț jorată de nestăvilita cursă a înar-
i mărilor, se desfășoară acțiuni coh- 
’ certate pentru salvgardarea păcii, 
4 care antrenează un impresionant 
' număr de oameni, indiferent de 
\ concepțiile lor filozofice, de virstă 
i sau poziție socială. In consens cu 
1 voința fierbinte a popoarelor. Adu- 
4 narea Generală a Națiunilor Unite 
? a proclamat anul 1986 drept An In- 
ț ternațional al Păcii, menit să mo- 
i bilizeze toate conștiințele în ser- 
ț viciul idealurilor de securitate și 

colaborare internațională. Țara 
noastră, prin glasul autorizat al 
președintelui său, și-a exprimat din 
nou hotărîrea de a lupta cu toate 
forțele pentru dezarmare. îndeosebi 
pentru dezarmarea nucleară si pen
tru oprirea militarizării Cosmosu
lui. prezentînd în mod sintetic te
meiurile in virtutea cărora cauza 
păcii a devenit problema cardina-
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4 lă a zilelor noastre, indisolubil le- 
! gută de însăși existența vieții pe 

planetă.
i Cuceririle științei si tehnicii con- 
’ temporane au conferit dimensiuni 
i înspăimântătoare armelor de dis- 
’ trugefe în masă, astfel incit afir- 
) mafiile că, intr-un potential con- 
i filet nuclear, nu vor exista invin- 
’ gători și învinși, sint lucide și de- 
i Plin justificate. Cu toate acestea. 
! încordarea in relațiile internatio- 
1 nale, tergiversarea tratativelor de 
i dezarmare, continuarea experiente- 
’ lor nucleare probează că intre de- 
i claratiile de bune intenții si fap- 
i tele concrete există un decalai in- 
ț semnat.
Ț Angajat intr-o eroică operă de 
i edificare a unei noi societăți, po- 
1 porul român este vital interesat sâ 
4 trăiască în bună înțelegere si cola- 
’ borare cu toate națiunile lumii, tn- 
ț tregul proces de educație, promovat 
i în patria noastră, se inspiră din 
* respectul față de valorile umane și 
4 poartă amprenta civilizației socia- 
J liste. In acest climat de muncă si 
1 de nobile idealuri, problematica pă-

cit focalizează aspirațiile 
generațiilor, unanimitatea 
rilor patriei.

Oamenii noștri de știință 
cu profunde temeri atit primejdiile ! 
care ne amenință, cit si risipa de ț 
forțe și mijloace ne care o reclamă i 
cursa înarmărilor.' Ei sprijină cu ' 
hotărîre si convingere politica i 
P.C.R. și acțiunile președintelui tă- ? 
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ț 
ce dau expresie voinței ferme de l 
pace a întregului nostru popor. Ei ’ 
se alătură tuturor savantilor lumii i 
care cheamă factorii de decizie să ! 
adere la un program comun de stă- \ 
vliire a înarmărilor nucleare și de i 
eliminare definitivă a pericolelor ’ 
care primejduiesc pacea si secu- l 
ritatea popoarelor. i

Anul Internațional al Păcii se ’ 
cere cinstit prin decizii care să im- 1 
prăștie norii prevestitori ai unui i 
război nuclear, să preîntâmpine mi- ’ 
litarizarea Cosmosului, să dea o l 
destinație umanitară uriașelor fon- i 
duri Pe care le absorb, clină de 1 
clipă, eforturile iraționale de inar- 4 mare. ’

Consolidarea păcii, sporirea in- Ă 
crederii reciproce si diminuarea in- i 
cordării internaționale dispun de / 
pîrghiile necesare si isi găsesc sub- \ 
stanța in voința și lupta popoarelor i 
lumii, al căror glas se cere ’ 
auzit și respectat. Declarațîa-Apel 4 

. a F.D.U.S., Declarația Marii Adu- [ 
nări Naționale afirmă cu putere a- \ 
ceasta voință și Cheamă la o cotitu- . 
7 d neîntârziată în relațiile Interna- * 
ționale, la reluarea politicii de des- i 

■tindere, dezarmare și colaborare în- ’ 
tre toate națiunile lumii. Ea consti- ț 
tuie încă o dovadă a consecvenței ■ 
cu care milităm pentru dreptul fun
damental al oamenilor de pretutin- 

. deni la o existentă liberă, indepen
dentă si demnă, la pace pe planeta 
noastră.

tuturor 
loouito-

înțeleg

\ 
\ 
\ 
\

Academician
Cristofor I. SIM1ONESCU



PAGINA 2 SCÎNTEIA — miercuri 9 aprilie 1986

DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA C. C. AL P. C. R. DIN 1-2 APRILIE 1986

Cu privire la activitatea desfășurată de organele de partid, de stat și organizațiile 
de masă în anul 1985 pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului

împlinirea în 1985 a două decenii de la 
istoricul Congres al IX-lea al Partidului 
Comunist Român — eveniment de o impor
tanță coyîrșitoare în istoria contemporană 
a patriei, cind, prin voința unanimă a 
comuniștilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost ales in fruntea partidului — înche
ierea cu bune rezultate a celui de-al 
șaptelea plan cincinal, precum și trecerea, 
cu toate forțele la înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XIII-lea al partidului. a 
obiectivelor stabilite in vederea dezvoltării 
economico-sociale a țării pentru perioada 
1986—1990. care își propun realizarea unei 
noi calități a muncii și vieții întregii na
țiuni. trecerea României intr-o etapă nouă, 
superioară de dezvoltare constituie un 
motiv de îndreptățită mindrie patriotică 
pentru realizările obținute de poporul 
român, oferind totodată posibilitatea des
prinderii de concluzii și învățăminte, de 
prefigurare a unor mărețe perspective.

In perioada pe care întregul nostru 
popor o numește cu îndreptățită mindrie 
..Epoca Nicolae Ceaușescu" — sub conduce
rea Partidului Comunist Român, a secre
tarului său general, societatea românească 
a cunoscut un curs dinamic, concretizat in 
dezvoltarea și modernizarea rapidă a for
țelor de producție, perfecționarea continuă 
a organizării și conducerii societății, a re
lațiilor sociale, a tuturor domeniilor de 
activitate ; in această perioadă s-au asigu
rat sporirea venitului național, a avuției 
naționale și, pe această bază, ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual al 
oamenilor muncii, au fost întărite prestigiul 
politic al României socialiste, independen
ța șt suveranitatea națională.

Prin intreaga sa activitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, și-a ciștigat admirația întregii 
națiuni, distingîndu-se ca un conducător 
cu o puternică personalitate, cu alese 
virtuți -de om politic și de stat, cu o ine
galabilă pasiune revoluționară și un patrio
tism înflăcărat, cu o neasemuită cutezanță 
și clarviziune în tot ceea ce înfăptuiește, 
care, printr-o amplă și laborioasă activi
tate teoretică și practică, a dezvoltat tezele 
de bază ale teoriei revoluționare, călăuzind 
procesul de edificare a noii societăți in 
România, întreaga activitate constructivă a 
poporului nostru.

Magistrala operă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Raportul prezentat la 
Congresul al XIII-lea al partidului, expu
nerile și cuvîntările sale reprezintă o ana
liză profundă, exigentă asupra evoluției 
dezvoltării economico-sociale a țării noas
tre, stabilesc cu «claritate soluții și direcții 
de acțiune, sint documente programatice 
cu un puternic caracter mobilizator pentru 
toți oamenii muncii, care vizează direct 
spiritul revoluționar de muncă și luptă, 
calitatea și eficiența activității cadrelor de 
partid și de stat, a celor din ministere, 
centrale, unități industriale și agricole, 
institute de cercetare și proiectare tehnolo
gică, din toate domeniile de activitate. In 
acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat de nenumărate ori că rezolvarea, 
in bune condiții a problemelor complexe pe 
care Ie ridică dezvoltarea intensivă, actua
lă $i in perspectivă, a economiei, progresul 
științei și culturii, necesitatea perfecționă
rii continue a conducerii întregii activități 
economice și sociale, pentru a realiza o 
maximă eficiență in toate domeniile, 
depinde în măsură hotărîtoare de asigura
rea unei politici juste de cadre, de selecțio
nare, promovare, pregătire și educare a 
lor '-orespunzător exigențelor calitativ su
perioare ale etapei actuale de dezvoltare a 
societății românești.

Organele și organizațiile de partid, orga
nizațiile de masă, conducerile ministerelor 
și instituțiilor centrale și-au sporit an de 
an preocuparea pentru selecționarea și 
promovarea unor cadre cu o temeinică pre
gătire profesională și politică, cu un dez
voltat spirit de responsabilitate și iniția
tivă, cafe dovedesc în intreaga lor activi
tate și comportare spirit revoluționar, 
muncesc cu abnegație și dăruire pentru 
îndeplinirea hotăririlor partidului și legi
lor statului. pun mai . presus de orice 
interesele partidului,’ ale 'poporului.

O intensă activitate s-a desfășurat pen
tru cunoașterea, selecționarea și promova
rea unui număr mare de cadre in vederea 
alegerilor de deputați in Marea Adunare 
Națională și în consiliile populare, in orga
nele de conducere ale organizațiilor U.T.C., 
U.A.S.C.R., pionieri și femei. Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, Organi
zațiilor Democrației și Unității Socialiste.

Cu prilejul acestor acțiuni, precum și 
pentru a se asigura aplicarea măsurilor de 
perfecționare a structurii organizatorice, in 
mod deosebit la ministere și centrale inr 

dustriale s-a acționat pentru o mai bună 
cunoaștere a cadrelor, pentru promovarea 
acelora care se remarcă printr-o bună pre
gătire profesională și politică, au experien
ță, dovedesc spirit organizatoric, exigență, 
combativitate și hotărire in îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

în anul 1985 au fost promovate în funcții 
din nomenclatura organelor de partid și 
de stat 9 786 cadre, din care 920 in aparatul 
de partid., 974 la organizațiile de masă. 818 
la consiliile populare și unitățile subordo
nate, 7 074 în economie și alte domenii de 
activitate.

în prezent, în nomenclatura organelor 
de partid sint cuprinse peste 190 000 cadre, 
care militează cu hotărire și răspundere 
pentru realizarea în bune condiții a sar
cinilor ce le-au fost încredințate.

în lumina obiectivelor stabilite de con
ducerea partidului, organele și organiza
țiile de partid au acționat cu mai multă 
fermitate pentru a asigura o compoziție 
socială corespunzătoare a cadrelor din 
toate sectoarele de activitate.

Ponderea cadrelor provenite din rîndul 
muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor in 
perioada 1980—1985 a crescut în aparatul 
de partid de la 77,1 la sută la 79,0 la sută, 
iar în ■ cel al organizațiilor de masă și ob
ștești de la 83,3 la sută la 84,1 la sută.

Pentru a asigura creșterea continuă a ro
lului și contribuției femeilor la înfăptuirea 
politicii partidului, la dezvoltarea întregii 
activități economico-sociale, corespunzător 
cu sarcinile reieșite din I-Iotărirea Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 
iunie 1983, organele și organizațiile de 
partid, conducerile ministerelor, organiza
țiile de masă și obștești și-au sporit pre
ocupările pentru cunoașterea, selecțio
narea, pregătirea și promovarea unui nu
măr mai mare de femei in funcții de con
ducere. Astfel, față de 1980, ponderea fe
meilor a crescut in aparatul de partid de 
la 16,9 la sută la 26,0 la sută, in aparatul 
de stat și din economie de la 5,0 la sută la 
9,3 la sută, iar în aparatul organizațiilor 
de masă și obștești de la 26,8 la sută la 35,5 
la sută. Ponderea femeilor în totalul fon
dului de rezervă a ajuns la peste 38 la 
sută, iar din numărul celor ce urmează 
cursurile școlilor interjudețene de partid și 
al celor de la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", 36 la sută sint femei.

Ponderea femeilor în funcții de condu
cere in aparatul ministerelor, centralelor, 
întreprinderilor industriale republicane, 
trusturi și întreprinderi antrepriză con- 
strucții-montaj a crescut de la 9,8 la sută 
cit era în iunie 1983 la aproape 15 la sută 
la sfirșitul anului 1985.

Rezultate pozitive s-au obținut și în asi
gurarea unui raport corespunzător intre 
numărul cadrelor mai in virștă, cu expe
riență în muncă, și al celor tinere, temeinic 
pregătite politic și profesional, cu perspec
tive de promovare. în prezent, 53,7 la sută 
din totalul activiștilor de partid, 40,4 la 
sută din directorii și inginerii-șefi ai cen
tralelor industriale și întreprinderilor re
publicane au vîrsta pînă la 45 de ani.

Organele și organizațiile de partid și-au 
intensificat preocuparea pentru pregătirea 
multilaterală a cadrelor, educarea lor în 
spirit revoluționar-patriotic. In 1985 au ab
solvit cursurile Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" și școlilor interjudețene de partid 
peste 11 000 activiști de partid, ai U.T.C. și 
sindicat, din aparatul de stat, unități eco
nomice, presă.

Pentru asigurarea tuturor ramurilor 
economiei naționale cu muncitori calificați 
și specialiști s-a dezvoltat și perfecționat 
rețeaua învățămîntului de toate gradele și 
a continuat perfecționarea pregătirii pro
fesionale și politice a tuturor oamenilor 
muncii.

O atenție mai mare s-a acordat orientării 
profesionale a elevilor spre ramurile de 
bază ale economiei : mine, petrol, energie, 
metalurgie, construcții de mașini, agricul
tură etc.

La sfirșitul anului 1985, numărul mediu 
al personalului muncitor a ajuns la aproa
pe 7,7 milioane, iar numărul cadrelor cu 
studii superioare era de circa 670 000.

Se poate aprecia că, datorită măsurilor 
intreprinse.de conducerea partidului, s-au 
asigurat forța de muncă și cadrele nece
sare în toate sectoarele de activitate ; 
partidul nostru dispune de un fond valoros 
de cadre, bine pregătite politic, ideologic și 
profesional, cu profil moral sănătos, de
votate partidului și poporului, care mun
cesc cu abnegație și responsabilitate comu
nistă pentru îndeplinirea neabătută a sar
cinilor și atribuțiilor ce le revin.

în repetate rinduri, secretarul ge
neral a.l partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat că atit în
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ceea ce este bun, in realizările obținute, 
cit și in lipsurile existente este prezentă 
și se reflectă și activitatea organelor și 
organizațiilor de partid. Astfel, in unitățile 
în care apar și persistă lipsuri in îndepli
nirea indicatorilor calitativi, de eficiență 
ai planului, in realizarea producției desti
nate exportului, a producției fizice., în or
ganizarea, ' modernizarea și înnoirea pro
ducției, în respectarea, termenelor de pu
nere in funcțiune a noilor capacități de 
producție se regăsesc și neajunsurile din 
munca unor cadre, slaba lor capacitate or
ganizatorică și de conducere, un scăzut 
spirit de răspundere și de exigență, lipsa 
fermității și perseverenței pentru depă
șirea unor dificultăți, manifestarea atitu
dinii de automulțumire și altele. Aceste 
cadre, în loc să acționeze cu inițiativă și 
fermitate, să se implice cu hotărire in so
luționarea pînă la capăt a problemelor, în
cearcă să aducă justificări pentru nereali- 
zarea atribuțiilor și răspunderilor care le 
revin, dovedesc delăsare și lipsă de răs
pundere și nu de puține ori pun mai pre
sus de interesele generale ale poporului 
interesele proprii.

Ca urmare a' unor astfel de neajunsuri, 
în anul 1985 au fost destituite sau elibe
rate din funcții unele cadre de conducere 
din ministerele energiei electrice, minelor, 
agriculturii și industriei alimentare, 
transporturilor și telecomunicațiilor, sil
viculturii și altele.

Rezultatele economico-financiare neco
respunzătoare ale unor unități din indus
trie, agricultură, transporturi, comerț și 
alte domenii au determinat adunările ge
nerale ale oamenilor muncii din unitățile 
respective să nu mai confirme in funcții 
directori sau alte cadre de conducere ale 
acestora.

în activitatea organelor și organizațiilor 
de partid privind formarea și educarea 
cadrelor s-au manifestat unele lipsuri, 
aspecte de formalism, tendințe de tehni
cism, de diminuare a spiritului revoluțio
nar, față de care nu s-a adoptat, în toate 
imprejurările, o poziție fermă. în unele 
situații, eliberarea sau destituirea din 
funcții a unor cadre pentru diferite abateri 
și neajunsuri s-au făcut fără o dezbatere 
exigentă asupra cauzelor care au determi
nat asemenea lipsuri, pentru a se des
prinde învățăminte privind modul de ac
țiune și comportare, de educare și călire 
revoluționară a cadrelor, de prevenire in 
acest fel a repetării unor acte de încălcare 
a disciplinei de partid și de stat.

Unele organe și organizații de partid, 
conduceri ale unor ministere și instituții 
centrale, precum și compartimentele de 
cadre din subordinea acestora nu au ma
nifestat și nu manifestă încă suficientă 
preocupare pentru cunoașterea îndeaproape 
a calităților politice și profesionale, a ex
perienței _ și aptitudinilor pentru funcțiile 
in care sînt propuși cei promovați, a con
duitei lor în familie și societate.

Comitetele județene de. partid, conduce
rile ministerelor și instituțiilor centrale au 
înaintat; uneori spre aprobare Ia Comitetul 
Central propuneri de promovare a unor 
cadre în care nu toți cei trei candidați 
îndeplineau criteriile și condițiile stabilite 
prin hotărîrile de partid și legile țării 
pentru promovarea în funcția respectivă, 
fapt ce a făcut ca propunerile să fie 
respinse.

Nu întotdeauna repartizarea cadrelor, 
îndeosebi a absolvenților cu studii su
perioare, a corespuns cu nevoile reale ale 
unităților în care au fost repartizați. Tot
odată, conducerile unor unități, deși 
aveau un deficit de cadre pentru diferite 
sectoare de activitate, au dat cu ușurință
— uneori Chiar cu acordul ministerelor
— aprobări pentru detașare sau transfer 
în alte județe unui număr însemnat de 
cadre cu studii superioare.

Comisiile de încadrare și promovare a 
personalului din unele ministere, centrale 
industriale și întreprinderi nu în toate 
cazurile au acționat cu răspundere pentru 
selecționarea candidaților și organizarea 
concursurilor, din care cauză s-a recurs 
cu ușurință la detașări, numiri cu delegație 
sau acceptarea examinării unui singur 
candidat, nu au respectat cu strictețe 
prevederile legale privind calitățile politice 
și profesionale ale celor cate urmează să 
fie promovați, au subestimat uneori ce
rința ca aceștia să fie discutați și reco
mandați în prealabil in colectivele de 
muncă in care și-au desfășurat activitatea.

Din controalele efectuate rezultă că la 
unele comitete județene de partid, minis
tere și instituții centrale rezerva de cadre 
nu satisface încă cerințele de promovare 
in funcțiile de conducere din nomencla
tura lor, cuprinde puține cadre cu studii 
superioare provenite din rindul muncitori
lor, maiștrilor și tehnicienilor, un număr 
mic de femei, precum și unele cadre care 
nu întrunesc criteriile de promovare. în 
același timp nu este urmărit sistematic 
modul cum evoluează cadrele cuprinse in 
rezervă, manifestindu-se încă o slabă 
preocupare pentru atragerea acestora la 
diferite activități, încredințarea de sarcini 
din ce în ce mai complexe, pentru pregă
tirea lor prin școli și cursuri de partid.

în aprecierea cadrelor se manifestă frec
vent tendința pentru prezentarea exagera
tă a calităților moral-politice și profesio
nale, fără evidențierea carențelor în muncă 
sau pregătire, a trăsăturilor negative de 
caracter ale acestora.

La unele organe de partid, ministere și 
instituții centrale s-au manifestat aspecte 
de superficialitate și formalism în apli
carea prevederilor din hotărîrile de partid 
și legile statului referitoare la întocmirea 
aprecierilor anuale, o slabă exigență in 
acordarea calificativelor, ajungindu-se une
ori ca unele cadre cărora li s-au acordat 
calificative de „toarte bine" să fie schim
bate la scurt timp din funcții ca necores
punzătoare.

Nu peste tot numărul cadrelor cu func
ții de conducere promovate din rindul 
muncitorilor, atît în aparatul de partid, 
cît și de stat, s-a ridicat la nivelul orien
tărilor și sarcinilor stabilite de Conducerea 
partidului.

Cu toate că în promovarea femeilor în 
funcții de răspundere în ultimii ani s-au 
obținut rezultate pozitive, mai sint încă 
unități și sectoare de activitate in care 
femeile dețin o pondere scăzută în func
țiile de conducere decît în totalul oame
nilor munpii.

Astfel, deși ponderea femeilor repre
zintă 39% din totalul personalului munci
tor, în funcțiile de conducere din minis
tere și unitățile subordonate ele dețin 
numai 15,2%.

în cooperativele agricole de producție, 
femeile reprezintă 65,3%, iar în funcția de 
președinți ai acestor unități numai 11,7%.

Avînd în vedere importanta cu totul 
deosebită a înfăptuirii noii revoluții teh- 
nico-științifice, promovării celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii în toate do
meniile,. perfecționării organizării și con
ducerii societății, se poate aprecia că atit 
comitetele județene de partid, cît și con
ducerile ministerelor nu au organizat în 
mod corespunzător activitatea de perfec
ționare a pregătirii cadrelor, de reciclare 
a întregului personal muncitor, n-au asi
gurat generalizarea experienței pozitive 
existente în unitățile și localitățile fruntașe.

înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, a obiectivelor celui 
de-al 8-lea plan cincinal, care își propune 
dezvoltarea intensivă a industriei, agricul
turii, a celorlalte ramuri ale economiei na
ționale, realizarea unei noi calități în toate 
domeniile activității materiale și spirituale, 
aplicarea cu fermitate a principiilor nou
lui mecanism economico-financiar. ale 
autoconducerii și autogestiunii tuturor uni
tăților economico-sociale și localităților pa
triei, dezvoltarea și perfecționarea demo
crației muncitorești-revoluționare. impun o 
temeinică muncă cu cadrele, ele reprezen- 
tînd un factor esențial în realizarea obiec
tivelor stabilite.

Pentru înlăturarea neajunsurilor mani
festate in munca de cadre și perfecționarea 
continuă a activității în acest domeniu se 
propun a fi luate. în continuare, următoa
rele măsuri :

1. — înfăptuirea de către toate organele 
de partid, de stat și organizațiile de masă 
a Indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, privind 
conducerea activității de cadre, pe baza 
planurilor unice de perspectivă, de selec
ționare și pregătire a acestora corespunză
tor cu exigentele pe care le pune trecerea 
României intr-o etapă nouă, superioară, cu 
necesitățile actuale și cele viitoare. Orga
nele și organizațiile de partid, de masă si 
obștești, conducerile colective ale ministe
relor. întreprinderilor și instituțiilor vor 
realiza periodic, cel puțin o dată pe an, 
o evaluare concretă, critică și autocritică a 
activității cadrelor din nomenclatura pro
prie, a rezervei de cadre și a muncii de 

pregătire a acesteia, stabilind măsuri co
respunzătoare pentru îmbunătățirea stilului 
și metodelor de muncă folosite în selec
ționarea, formarea, perfecționarea și pro
movarea cadrelor.

O atenție deosebită se va acorda genera
lizării experienței înaintate și sporirii răs
punderii cadrelor pentru îndeplinirea hotă
ririlor de partid și legilor țării, a indica
țiilor secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în domeniul 
politicii de cadre.

2. — Activitatea de selecționare, pregăti
re, promovare și educare a cadrelor să 
constituie o preocupare constantă a tuturoi- 
organelor de partid, a conducerilor minis
terelor, a cadrelor de conducere de la toate 
nivelurile, să fie considerată ca o atribuție 
principală a organelor colective de con
ducere în întregul lor. Să se respecte, cu 
strictețe, principiul muncii colective in 
promovarea cadrelor. în toate cazurile, să 
se manifeste o înaltă obiectivitate și prin
cipialitate, răspundere și fermitate atunci 
cind se hotărăște numirea unui om într-o 
funcție.

3. — în aparatul comitetelor județene 
de partid, ministerelor, centralelor, în 
funcțiile din nomenclatura acestora, să 
fie încadrate și promovate cele mai va
loroase cadre, care au practică și expe
riență îndelungată în activitatea produc
tivă și pregătirea necesară funcției și do
meniului respectiv de activitate, au dove
dit, prin rezultatele obținute, că sînt 
capabile, militează pentru promovarea 
noului, au un înalt simț al datoriei și 
răspunderii in înfăptuirea neabătută a sar
cinilor și misiunii încredințate, sînt carac
terizate prin cinste și modestie.

Așa cum se arată în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al partidului, să fie 
aplicate cu fermitate prevederile legale și 
hotărîrile privind promovarea cadrelor de 
conducere în aparatul de stat și economic, 
prin concurs, înlăturindu-se astfel, cu 
toată hotărîrea, tendințele de subiectivism 
și formalism. In perioada stabilită prin 
lege, de verificare a cunoștințelor și apti
tudinilor noilor încadrați, să se urmă
rească îndeaproape evoluția, perspectivele 
lor, asigurindu-li-se în acest timp instruirea 
și îndrumarea atentă pentru a avea garan
ția că pot îndeplini corespunzător atribu
țiile .încredințate.

4. — Pentru a se asigura dezvoltarea 
spiritului revoluționar, militant, creșterea 
mai puternică a răspunderii, inițiativei și 
fermității cadrelor, cunoașterea și apre
cierea lor după criteriul contribuției pro
prii la înfăptuirea sarcinilor și atribuțiilor 
încredințate, organele de partid vor stabili 
ca regulă permanentă a muncii lor rapor
tarea periodică de către activiștii de 
partid și de stat, de către toate cadrele 
asupra felului ip care își îndeplinesc în
datoririle, modului în care reușesc să 
asigure în domeniul și la locul lor de 
muncă înfăptuirea hotăririlor partidului 
și legilor țării.

Să se aplice, cu mai multă consecvență, 
principiul rotirii cadrelor care au o ve
chime mare în aceeași funcție, atît la or
ganele și aparatul de partid, cît mai ales 
in ministere și instituții centrale, 
avindu-se in vedere acele cadre care do
vedesc rutină, inerție, lipsă de inițiativă 
în muncă, se lamentează în fața unor 
greutăți vremelnice și nu reușesc să re
zolve în condiții corespunzătoare sarci
nile ce le revin.

5. — Organele de partid, conducerile mi
nisterelor și instituțiilor centrale să-și îm
bunătățească substanțial munca cu fondul 
de cadre de rezervă. în, acest scop, să se 
acționeze permanent pentru completarea 
și lărgirea rezervei de cadre, manifes
tindu-se grijă deosebită pentru cuprin
derea celor mai buni muncitori, maiștri și 
tehnicieni, ingineri, economiști și a altor 
categorii de oameni ai muncii, eu per
spectivă reală de a fi promovați și care 
întrunesc criteriile stabilite prin hotărîrile 
de partid și legile statului.

Cadrele din fondul de rezervă să fie 
cuprinse la cursurile de perfecționare a 
pregătirii profesionale și politice, trimise 
la școli și cursuri de partid, să fie antrena
te la acțiunile de control și îndrumare, la 
efectuarea de studii, analize, la organizarea 
și desfășurarea unor acțiuni care să le 
solicite în tot mai mare măsură spiritul 
organizatoric și competența în vederea 
formării și acumulării experienței necesare 
pentru munca de viitor. Să se acționeze, 
în continuare, cu toată consecvența, pen
tru a se schimba radical situația existentă 
în prezent, in care unele cadre, îndeosebi 
de la nivelul comunelor, nu corespund 
pentru a fi promovate.

6. — Comitetele județene de partid, con
ducerile organizațiilor de masă și obștești, 
ale ministerelor și instituțiilor centrale să 
asigure întărirea sectoarelor de cadre și a 
compartimentelor de personal, perfecționa
rea activității de cunoaștere și apreciere a 
celor promovați in funcții de răspundere.

Organele și organizațiile de partid să 
exercite un control permanent asupra mo
dului cum muncesc și se comportă cadrele, 
să dovedească intransigență împotriva ori
căror abateri și atitudini retrograde în 
muncă, familie și societate, a oricăror în
călcări ale eticii și echității socialiste.

In viitor, nici un cadru de conducere să 
nu mai fie eliberat din funcție ca neco
respunzător fără o cercetare prealabilă a 
motivelor pentru care se propune înlocui
rea din funcție. Fiecare hotărire de elibe
rare din funcție să fie însoțită de o analiză 
atentă a lipsurilor celui în cauză, a spriji
nului ce i-a fost acordat de organul de 
partid, a măsurilor stabilite și eficienței 
lor.

7. — Organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești consiliile oamenilor 
muncii să acționeze în continuare cu con
secvență pentru promovarea, cu precădere, 
în funcții de răspundere, în aparatul de 
stat, în economie și în alte domenii a ca
drelor provenite din rîndul muncitorilor, 
maiștrilor și tehnicienilor. Ele au datoria 
să-i îndrume pe cei mai buni muncitori, 
maiștri și tehnicieni și să le asigure con
diții pentru a urma învățămîntul superior 
și a determina astfel creșterea, în conti
nuare, a numărului cadrelor cu studii su
perioare provenite din rîndul muncitorilor.

8. — Pînă la sfirșitul trimestrului II, 
organele de partid și consiliile oamenilor 
muncii vor analiza modul în care au fost 
realizate sarcinile stabilite prin Programul 
de promovare a femeilor și vor stabili 
măsuri care să determine în cele din urmă 
creșterea ponderii femeilor în funcții de 
conducere la nivelul ponderii pe care ele 
o au în totalul personalului muncitor în 
cadrul fiecărei unități. In acest scop, să 
fie selecționate, cuprinse în rezerva de 
cadre și pregătite pentru a ocupa funcții 
de răspundere un număr mai mare de 
femei.

9. — In lumina indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se vor întreprinde 
măsuri pentru mai buna organizare a ac
tivității de perfecționare a pregătirii ca
drelor, ridicării nivelului lor politic, pro
fesional, tehnic și economic, însușirii ca
lităților de conducere și se vor organiza 
controale și analize periodice asupra con
ținutului și realizării integrale a progra
melor de reciclare. în scopul coordonării 
întregii activități de perfecționare a pre
gătirii cadrelor, al îndrumării și sprijinirii 
acestei activități. Ia Comitetul Central al 
partidului se va constitui și va funcționa 
un colectiv format din șefi și adjunct! ai 
șefilor de secții de la C.C. al P.C.R., vice
președinți sau secretari ai conduoerilor or
ganizațiilor de masă și obștești, miniștri 
sau adjuncți ai acestora, reprezentanți ai 
conducerilor instituțiilor centrale care se 
ocupă de problemele pregătirii și perfecțio
nării forței de muncă, rectorul și un pro
rector al Academiei „Stefan Gheorghiu".

10. — Organele și organizațiile de partid, 
conducerile ministerelor și instituțiilor cen
trale, organizațiile de masă și obștești vor 
desfășura o susținută si permanentă acti
vitate de educare revoluționară a cadrelor 
in spiritul disciplinei de partid, al norme
lor eticii și moralei proprii comuniștilor, 
pentru prevenirea săvîrșirii unor abuzuri 
și abateri în muncă și comportare.

11. — Ministerul Educației și învățămîn- 
tului și celelalte ministere vor lua măstiri 
pentru stabilirea necesarului forței de 
muncă pe meserii și ramuri de activitate, 
în conformitate cu exigențele calitative, 
amploarea și complexitatea sarcinilor de 
dezvoltare economico-socială a țării pe 
perioada 1986—1990 și in perspectivă pînă 
în anul 2000, pentru pregătirea, repartiza
rea și folosirea corespunzătoare a tuturor 
absolvenților, îndeosebi a celor, din învăță- 
mîntul superior. Toate ministerele vor 
acorda o atenție sporită asigurării condi
țiilor pentru o mai bună integrare a invă- 
țămîntului cu cercetarea și producția, pen
tru perfecționarea pregătirii profesionale, 
științifice a cadrelor cu studii superioare 
și a întregului personal muncitor.

12. — Secția cadre, împreună cu cele
lalte secții ale C.C. al P.C.R., să-și spo
rească sprijinul acordat organelor de partid, 
organizațiilor de masă, ministerelor și in
stituțiilor centrale in aplicarea hotăririlor 
de partid și legilor tării, în domeniul poli
ticii de cadre, să combată mai hotărît 
lipsurile și neajunsurile constatate.

Pentru recolte mari în acest an 0 primăvară a calității ireproșabile la toate lucrările agricole!
BIHOR: Pe primul plan — respectarea 

normelor tehnice
In Cîmpia Crișurilor. primăvara 

și-a intrat deplin in drepturi. Este 
un lucru confirmat, in primul rind, 
de activitatea intensă de pe ogoare. 
Pretutindeni, muncă bine organizată, 
urmărindu-se ca în fiecare unitate să 
se asigure un front de lucru care să 
permită folosirea mașinilor și utila
jelor la intreaga capacitate. Este o 
imagine care avea să ne însoțească 
de la Călacea și Salonta pină la Va
lea lui Mihai. La toate locurile .le 
muncă întilnjte pe itinerarul parcurs 
am reținut atit preocuparea pentru 
calitatea lucrărilor, cit mai ales fap
tul că lucrătorii ogoarelor se grăbesc. 
De c e ?

— Luna trecută, preciza inginerul 
Petre Olaru, directorul direcției agri
cole județene, regimul precipitațiilor 
a fost dublu fată de aceeași perioadă 
a anului trecut, ingreunînd vizibil 
semănatul. Timpul înaintat ne obligă 
să comprimăm la maximum termene
le de execuție a lucrărilor. Iar faptul 
că in fiecare dintre zilele scurse din 
aprilie am depășit vitezele planificate 
ne dă garanția încadrării in perioa
da optimă.

Toate forțele sînt concentrate acum 
la insăm in tarea porumbului, cultură 
cu pondere mare in județ. Că exi
gența e mai necesară ca oricind de
notă și adaptarea tehnologiilor de 
pregătire a terenului, precum și a 
celor de semănat la .condițiile spe
cifice din această primăvară. Sur
prindem secvențe edificatoare în a- 
cest sens în unitățile din raza consi
liului agroindustrial Valea lui Mihai. 
Anul trecut, aici, planul la porumb 
a fost depășit, in medie, cu 760 kg 
Ia hectar. „In 1986, preciza Păli Iosif, 
inginerul-șef al consiliului agroin
dustrial. asigurăm condiții pentru a 
depăși cu o tonă de porumb boabe 
nivelurile stabilite la hectar". Este 
vădită In acest context preocuparea 
pentru respectarea riguroasă a teh
nologiei. La C.A.P. Valea lui Mihai, 

jumătate din cele 1 000 hectare des
tinate porumbului reprezintă cultura 
intensivă. „Pornind de la experiența 
anului trecut, ne spunea Farkas 
Emeric, inginerul-șef al cooperativei, 
cind am obținut, in medie, 10 300 kg 
porumb boabe la hectar, acum ne 
preocupă și diferențierea densității 
plantelor în raport cu fertilitatea te
renului și potențialul hibridului cul
tivat." Argumente care, desigur, vor 
cintâri greu in balanța recoltei. Și la 
C.A.P. Otomani, care a realizat anul 
trecut 10 800 kg porumb boabe la hec
tar. toate semănătorile erau echipate 
cu fertilizatoare pentru administrarea 
îngrășămintelor chimice și astfel 
reglate, incit să realizeze o densitate 
care în teren neirigat să asigure re
coltarea a minimum 55 000 plante la 
hectar.

Se lucrează cu- răspundere pentru 
calitatea lucrărilor și in consiliul 
agroindustrial Săcueni. La C.A.P. Ro
șiori, semănătorile lucrau in flux cu 
formațiile pentru pregătirea terenu
lui. care efectuează simultan și erbi- 
cidarea. Pămintul este bine afinat și 
nivelat pentru a asigura uniformi
tatea semănatului. Florian Vesa, 
inginerul-șef al cooperativei, con- 
statînd că pe o solă, unde abia în
cepuse semănatul, terenul e mai greu, 
iar adincimea de semănat cu 2 cm 
mai mare decît cea indicată, a in
tervenit operativ pentru reglarea co
respunzătoare a mașinilor. „Recolta 
stă in mina mecanizatorilor, apre
ciază interlocutorul. Datoria noastră 
de specialiști este acum ca din zori 
și pină seara tîrziu să fim lingă me
canizatori, să veghem alături de ei 
la calitatea lucrărilor". Era ora prin- 
zului. Cițiva mecanizatori serveau 
masa, iar pe tractoare au urmat me
canizatorii de schimb. Peste șosea se 
încheiase recepția unei parcele. Cali
ficativul : „Foarte bine". Așa se în- 
sămînțează acum în toate unități

le consiliului agroindustrial Săcueni.
O dată cu încălzirea vremii, ana 

însămințării porumbului a cuprins 
întreg județul. Pînă duminică seara, 
sămința a fost pusă sub brazdă pe

GIURGIU: Hotărîtoare este acum 
buna organizare

In unitățile agricole din județul 
Giurgiu, semănatul porumbului și 
solei au intrat in actualitate. La in
dicația comitetului județean de 
partid, organele agricole au luat mă
suri pentru ca semănatul porumbu
lui pe cele 57 560 hectare stabilite 
prin plan să devină o adevărată 
campanie in campania de primăvară 
care să se încheie in cel mult 10 zile 
bune de lucru.

Secvențele surprinse în cîteva 
unități agricole demonstrează că în 
județul Giurgiu startul la semănatul 
porumbului a fost bun, că aici nu
mitorul comun al bătăliei celor 
10 zile pentru porumb este buna or
ganizare a muncii, că peste tot se 
acționează în ordine și disciplină, cu 
răspundere, pentru a imprima rit
muri de lucru alerte, fără nici un 
rabat de calitate. La intrebarea dacă 
și aici semănatul porumbului se va 
incheia in următoarele 9 zile, tova
rășul Dumitru Popazu. președinte al 
consiliului agroindustrial Vedea, ne 
oferă un .simplu, dar convingător 
calcul : ..Avem un avans la pregăti
rea terenului de 4 zile. In plus, am 
luat măsuri pentru evitarea oricărei 
staționări a utilajelor. Spre exem
plu, prin administrarea îngrășămin
telor chimice o dată cu pregătirea 
terenului cîștigăm timp pentru a 
crește viteza de lucru pe fiecare se
mănătoare cu 3 hectare la zi. Deci, 
lucrind zi-lumină, cu cele 31 semă
nători, realizăm un ritm de lucru de 
465 hectare.

La ferma nr. 2 a cooperativei 
agricole Malu, tînărul inginer Tudo- 
rel Tone, tehniciană Dumitra Miti- 

42 la sută din cele 75 680 hectare pre
văzute a fi semănate cu porumb.

Ioan LAZA
corespondentul „Scinteii" 

loagă și mecanizatorul Marin Oprea 
ne oferă o adevărată probă de agro
tehnică înaintată prin calitatea ire
proșabilă a pregătirii patului germi
nativ intr-o solă prevăzută a fi cul
tivată in sistem intensiv. Pentru 
aceasta, se asigură o densitate la se
mănat de 110 000 boabe la hectar, 
într-o solă a fermei nr. 3 stăm de 
vorbă cu mecanizatorii formației 
conduse de Constantin Cocirlă. Cu 
toții erau preocupați pentru a rea
liza întocmai cele înscrise în ordi
nul de lucru.

Ajungem la C.A.P. Vedea. Ingi- 
nerul-șef, , Ion Arghir, și șeful de 
fermă, Stan Șanțmare, țin să preci
zeze că aici oamenii intră in brazdă 
o dată cu ivirea zorilor și lucrează 
pină la lăsarea întunericului. Dovadă 
că, in sola in care i-am găsit la lu
cru, intr-o singură zi, cu două se
mănători. s-au realizat 40 hectare. 
„Solul se lucrează foarte bine, iar 
timpul ne obligă la ritm și calitate" 
— ține să precizeze președintele 
cooperativei, Nicolae Bădoi.

Pină la 8 aprilie sămința de po
rumb a fost pusă sub brazdă pe 
aproape 21 400 hectare, ceea ce re
prezintă 37 la sută din suprafața 
planificată, dacă ținem seama că, 
in anul trecut, la aceeași dată, nu se 
însămînțaseră decit 122 hectare. Nu
mai in cursul zilei de marți, spre 
exemplu, s-au insămințat cu această 
cultură 5 537 hectare, ceea ce dă 
garanția că însămințările de primă
vară se vor incheia pînă la 20 
aprilie.

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii”

PESTE TREI
Una din unitățile fruntașe în 

cultura soiei este si I.A.S. Mircea 
Vodă din județul Călărași, unde 
producția a crescut progresiv 
în ultimii trei ani, în medie cu 
300—400 kg la hectar, în anul 1985 
realizindu-se, în medie la hectar, 
3 067 kg, pe 1 350 hectare cultivate. 
Am solicitat tovarășilor Gheorgiie 
Costea, directorul I.A.S. Mircea Vodă, 
și Stefan Ștefan, inginerul-șef al 
Trustului I.A.S. Călărași, să împăr
tășească din experiența acumulată și 
să evidențieze factorii care au con
tribuit Ia obținerea acestui rezultat.

Gheorghe Costea : In mod cert, 
primul element se referă la alegerea 
unor plante premergătoare, care să 
permită executarea arăturilor din 
toamnă, știut fiind că soia nu dă 
rezultate cînd este semănată in te
ren arat primăvara. Strins legat de 
aceasta este nivelarea perfectă a te
renului, lucrare hotărîtoare pentru 
realizarea unui semănat de calitate și 
pentru evitarea pierderilor la recol
tare.

Cine vrea să obțină producții mari 
de soia este obligatoriu să mențină 
lanurile curate de buruieni Pe tot 
parcursul perioadei de vegetație. 
Esențial este să se aleagă momentul 
optim de aplicare a erbicidelor. îna
inte de semănat, cind umiditatea din 
sol asigură un contact perfect între 
erbicid și particulele de sol. ceea ce 
dă un efect maxim. Aplicate in teren 
prea umed, sau invers, in teren us
cat, erbicidele vor avea un efect 
mult diminuat. In timpul vegetației, 
pentru a avea o eficiență maximă, in 
cazul costreiului. de exemplu, erbici- 
darea trebuie făcută cind acesta a 
răsărit și toți rizomii sint în vegeta
ție. iar in cazul celorlalte buruieni 
trebuie să se urmărească ca acestea 
să nu depășească faza de rozetă.

— Au fost și mai sint discuții în 
legătură cu momentul optim de în
cepere a semănatului.

Ștefan Ștefan : Important este ca 
semănatul să înceapă atunci cînd

TONE SOIA
temperatura în sol a ajuns la opt 
grade Celsius și are tendință ds 
creștere. Asta înseamnă că soia nu 
trebuie să fie ultima cultură care se 
seamănă. Dimpotrivă, insămințarea 
ei o dată cu porumbul determină un 
ciștig serios. în felul acesta perioada 
înfloritului nu mai coincide cu pe
rioada de arșiță, cind din cauza 
temperaturii ridicate a aerului se 
produce fenomenul de avortare a 
florilor.

Gheorghe Costea : în legătură di
rectă cu semănatul trebuie arătat că

Din experiența 
I.A.S. Mircea Vodă, 

județul Călărași

noi acordăm o atenție aparte folo
sirii unor semințe de cea mai bună 
calitate. întreaga cantitate de sămîn- 
tă a fost dată prin selectorul spiral, 
pentru a departaja boabele pe di
mensiuni. în funcție de aceasta au 
fost pregătite și semănătorile. cu 
fiecare însămințindu-se boabe de a- 
celași calibru. Procedind astfel am 
putut realiza la semănat densitatea 
stabilită — 500—550 mii boabe la 
hectar, iar Ia recoltare im avut o 
densitate cuprinsă între 450 mii și 475 
mii plante la hectar. Este un ele
ment esențial, știut fiind că de Ia 
450 mii plante recoltabile la hectar 
in sus, se poate considera la soia o 
densitate foarte bună.

Un element cu foarte mari impli
cații in realizarea producției este 
bacterizarea corectă a semințelor. 
Tehnologia este bine cunoscută, dar 
nu i se acordă atenția cuvenită. Pen
tru a înlătura surprizele neplăcute 
am folosit în acest scop un dispo
zitiv special, care a eliminat impro
vizațiile, La cantitatea de sămință 
necesară la hectar am folosit 4—5

LA HECTAR
doze de nitragin, iar sămința bacte- 
rizată a fost incorporată in sol după 
cel mult 3—4 ore. Orice abatere de 
la tehnica bacterizării înseamnă să 
dai azot in timpul vegetației plan
telor. Adică să transformi soia din- 
tr-un producător de azot, intr-un 
consumator.

Ștefan Ștefan : Fiindcă discutam 
despre sămința de soia, consider 
necesar să mă refer la o problemă 
de interes mai larg. Dacă la cele
lalte culturi contribuția semințelor 
la realizarea producției, după deter
minări științifice, este de 10—12 la 
sută, la soia această contribuție este 
mult mai ridicată. Or, Ia soia asigu
rarea unor semințe de bună calitate 
continuă să fie o problemă nerezol
vată. Am în vedere in primul rjnd 
autenticitatea soiurilor pe- care le 
cultivăm. Din cauza impurificăril 
biologice a soiurilor, în loc să cul
tivăm un anume soi, cu anumite 
pretenții și o tehnologie specifică, 
cultivăm în fapt un mozaic de so
iuri, cu toate consecințele ce decurg 
de aici asupra perioadelor diferite 
de vegetație și a coacerii neunifor
me. Bineînțeles, toate acestea pro
voacă mari neajunsuri la recoltare, 
la păstrarea producției, iar la lotu
rile semincere la obținerea unei ger
minații ridicate. Sint neajunsuri 
care ar putea fi înlăturate printr-o 
mai atentă preocupare pe filiera 
producerii de semințe, mai ales la 
categoriile biologice superioare, care 
se realizează in unitățile specializate 
ale Academiei de științe agricole și 
silvice. Printr-o muncă atentă, im- 
purificarea biologică a soiurilor se 
poate evita incă din aceste faze de 
producere a seminței de soia. Susțin 
aceasta întrucît a face purificarea 
biologică în fermele de înmulțire a 
semințelor din unitățile agricole este 
o treabă imposibilă.

Aurel PAPADIUC 
Mihai DUMITRESCU

»

intreprinse.de
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UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, O OPERĂ INTRATĂ ÎN ISTORIE-I

1

INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ 
- dinamică, modernă, in plină dezvoltare intensivă

.   - - -   - - - ■ - -   ■■ ■ ,-A     -    - -    .  -  ,   ■ . .

Partidul Comunist Român a pus în centrul politicii generale de edificare a societății socialiste în România industria
lizarea, ca singura cale de lichidare a înapoierii economice, de valorificare superioară a bogățiilor naturale, de sporire rapidă 
a avuției naționale și ridicare a standardului de viață al maselor, de întărire a independenței naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

• In comparație cu anul 1945, producția 
de energie electrică a crescut de 12 ori in 
anul 1965 și de 51 DE ORI in anul 1985.
• Producția de oțel realizată în anul 1985 

este de 110 ORI mai mare decit în 
anul 1945.
• In industria construcțiilor de mașini — 

ramură promotoare a progresului tehnic și 
care contribuie în mod preponderent la mo
dernizarea întregii economii naționale 
— producția a crescut, comparativ cu anul 
1945, de 42 ori în anul 1965 și de PESTE 
470 ORI în anul 1985.

® Ca rezultat al dezvoltării neîntrerupte 
și mutațiilor de ordin calitativ intervenite în 
structura producției industriei construcțiilor 
de mașini, 90-95 LA SUTĂ din necesarul 
actual de mașini, utilaje, instalații și echi
pamente este asigurat din producția in
ternă.
• In industria chimică - ramură cu cel 

mai înalt dinamism, care valorifică supe
rior numeroase resurse materiale ale țării — 
s-a realizat în 1965, față de 1945, o produc
ție de 117 ori mai mare, iar în 1985 de 
CIRCA 1 200 ORI mai mare.
• In perioada care a trecut de la Con

gresul al IX-lea al partidului, în cadrul 
industriei chimice, o puternică dezvoltare a 
cunoscut producția de fibre și fire artifi
ciale și sintetice, îngrășăminte chimice, 
produse macromoleculare de bază, an
velope ș.a.
• In industria ușoară, comparativ cu 

anul 1965, în anul 1985 producția de țesă
turi a crescut de APROAPE 2,8 ORI, cea 
de confecții de CIRCA 9 ORI, iar cea de 
încălțăminte de PESTE 2,7 ORI.
• Din anul 1965 și pînă în prezent au 

fost create peste 250 zone și platforme in
dustriale, fiecare județ devenind un centru 
industrial dezvoltat al țării.
• Industria a contribuit în mod hotăritor 

la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
agriculturii, asigurînd un mare număr de 
mijloace de mecanizare - tractoare, com
bine, semănători ș.a. - precum și cantități 
mereu mai mari de îngrășăminte chimice 
pentru creșterea potențialului productiv al 
pămîntului,
• Contribuția industriei la crearea veni

tului național a crescut de la 26,5 la sută 
în 1945, la 48,9 la sută în 1965 și la PESTE 
60 LA SUTĂ în anul 1985.

Producția industrială realizată in anul 1985

reprezintă, practic,

ÎNTREAGA PRODUCȚIE 
OBȚINUTĂ

ÎN PERIOADA 1950 -1964

In anul 1986

România va produce
*

• 16,4 milioane tone oțel
® 920 000 tone mașini și utilaje 

tehnologice pentru industrie
® 90000 tractoare
• 235 000 autoturisme de oraș
• aproape 3,9 milioane tone 

îngrășăminte chimice
• 15,8 milioane tone ciment
• 8 milioane anvelope
• 400000 tone fibre și fire 

artificiale și sintetice
® 1365 milioane mp țesături
® 134 milioane perechi în

călțăminte
- (Din prevederile planului de stat

pe anul 1986)

Creșterea puternică a rindurilor

clasei muncitoare

9 Ca urmare a înfăptuirii politicii de industrializare a 
țării, pe baza căreia s-au dezvoltat toate celelalte ramuri 
ale economiei naționale, în perioada 1945—1985 s-gu creat 
6,4 milioane noi locuri de muncă, din care PESTE 3 MILI
OANE numai în industrie. în perioada 1966—1985 s-au 
creat APROAPE 3,4 MILIOANE noi locuri de muncă.

• Populația ocupată in industrie și in celelalte ramuri 
neagricole a crescut de la 1 864 mii în anul 1945 la 4 207 
mii în 1965 și la CIRCA 7 500 MII în 1985, ajungînd să re
prezinte mai mult de 71 LA SUTĂ din totalul populației 
ocupate.

• Numărul personalului muncitor din industrie la 1 000 
de locuitori a crescut, față de anul 1945, de 2,8 ori pînă în 
anul 1965 și de PESTE 5 ORI pînă în anul 1985.

Repere ale unor profunde 

transformări calitative
9 In ultimele două decenii,' productivitatea muncii în 

industria republicană a sporit de 3,6 ORI.
• Numai în perioada cincinalului 1981-1985 au fost 

introduse în fabricație 20 900 noi tipuri de mașini, utilaje, 
aparate, instalații, materiale și bunuri de consum, 6 200 
tehnologii noi, sisteme de mecanizare și automatizare.

• Ponderea produselor noi și modernizate introduse in 
fabricație de la începutul cincinalului trecut a reprezentat 
în anul 1985 aproape 47 LA SUTĂ din valoarea producției- 
marfă realizate în ramurile prelucrătoare ale industriei re
publicane.

• Ca rezultat al dezvoltării puternice șl complexe a In
dustriei, în perioada 1966-1985, volumul schimburilor eco
nomice ale României a crescut de 8,2 ORI, in ansamblul 
căruia exportul s-a majorat de 9,3 ORI.

• Semnificativ este și faptul că, în ansamblul exportului, 
ponderea produselor cu grad înalt de prelucrare a sporit in 
aceeași perioadă de la 36,2 la sută la 61 LA SUTĂ.

Perspectivele luminoase deschise

de Congresul al Xlll-lea al partidului

Potrivit concepției calitativ superioare de industrializare, afirmate puternic în ultimii ani de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU și subliniate din nou la recenta Plenarq a C.C. al P.C.R. din 1-2 apri
lie a.c., in actualul cincinal și, in perspectivă, pînă in anul 2000, se va pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea dinamică și intensivă a industriei, pe creșterea prioritară a ramurilor și 
subramurilor de înaltă tehnicitate, care valorifică cu maximă eficiență materiile prime, resursele energe
tice și munca socială, asigurînd o competitivitate superioară produselor românești pe piețele externe. 
Se va acționa ferm pentru aplicarea în producție a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științi- 
fice, factor hotăritor al dezvoltării și perfecționării producției materiale, al accentuării laturilor calita
tive, de eficiență ale creșterii economice, al asigurării progresului multilateral al întregii societăți.

OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIE! ' ' '•A(i , '-S'*  ' X ' A
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Pe baza rezultatelor obținute în anii construcției socialiste și, cu deosebire, în 
perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului, în făurirea unei indus
trii dinamice, moderne, acționați cu hotărîre și spirit revoluționar pentru realizarea 
exemplară a marilor obiective de dezvoltare Intensivă a industriei în acestipicinal!

Răspunzînd vibrantelor chemări adresate de tovarășul Nîcolae Ceaușescu la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., faceți totul pentru îndeplinirea în cete mai bune 
condiții a planului pe acest an, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare și mo
dernizare a producției, pentru ridicarea la un nivel superior de calitate și eficiență a 
muncii în toate întreprinderile și ramurile industriale, aducîndu-vă astfel întreaga 
contribuție la creșterea avuției naționale, la progresul economfco-social necontenit 
al patriei!

• In cincinalul 1986-1990, producția- 
marfă industrială urmează să crească în- 
tr-un ritm mediu anual de CIRCA 7 LA 
SUTĂ.
• Ținîndu-se seama de rezultatele obți

nute in anul 1985, de posibilitățile materiale, 
tehnice și umane existente în întreprinderile 
industriale, indicii de dezvoltare cuprinși în 
planul pe anul 1986 sint ceva mai mari 
decit prevederile din cincinalul 1986—1990.
• In toate ramurile și -sectoarele de acti

vitate se vor întreprinde acțiuni complexe 
menite să ducă nu numai la îndeplinirea 
ritmică a planului pe anul 1986, ci și a pro
gramului suplimentar de creștere mai pu
ternică a producției de cărbune, țiței, mi
nereuri și energie electrică, de sporire a 
producției în industria prelucrătoare, de ridi
care a competitivității produselor românești 
pe piețele externe, de realizare a unei efi- 
ciențe economice sporite.
• Productivitatea muncii în industria re

publicană, calculată pe baza producției- 
marfă, urmează SĂ SE DUBLEZE în actua
lul cincinal.
• Creșterea productivității muncii se va 

realiza în proporție de circa 55 LA SUTA

prin introducerea și generalizarea progre
sului tehnic.
• Ponderea producției industriale reali

zate în sisteme automatizate și mecanizate 
se va ridica la 70 la sută în anul 1987 și la 
PESTE 90 LA SUTA la sfîrșitul cincinalului.

® In anul 1990, ponderea produselor la 
nivel mondial ridicat va ajunge la aproape 
95 LA SUTĂ, iar la 2-5 LA SUTĂ din pro
ducție se vor atinge performanțe superioare 
acestui nivel.

® Consumul de energie pe unitatea de 
venit național se va reduce, în 1990 față de 
1985, cu PESTE 20 LA SUTĂ.

® Indicele de valorificare a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor și ener
giei - calculat pe baza producției-marfă 
industriale - urmează să crească cu 25-27 
LA SUTĂ in anul 1990, comparativ cu 
anul 1985.

® Cu toată hotărîrea trebuie acționat în 
toate ramurile economiei naționale pentru 
creșterea producției și a beneficiilor la 
1 000 lei fonduri fixe, în vederea valorifică
rii superioare a investițiilor mari făcute în 
ultimii ani.

(Pe baza documentelor de partid date publi
cității pînă in prezent)

$
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Aplicarea consecventa a principiilor autoconducerii și autofinanțării

ÎMPREUNĂ cu obștea, in folosul obștii
...așa acționează deputății și comitetele de cetățeni din Oradea

Una din ideile fundamentale relevate în cadrul celui de-al treilea 
Congres al consiliilor populare, din luna septembrie a anului precedent, 
a fost generalizarea ți intărirea principiilor autoconducerii în profil teri
torial — pentru îmbinarea armonioasă a cerințelor generale ale dezvol
tării întregii țări cu cerințele specifice ale dezvoltării fiecărei unități lo
cale, economice sau teritorial-administrative. Iar in scopul transpunerii 
acestor principii în practică a fost creat și cadrul legal corespunzător : 
forumul gospodarilor țării a propus și Marea Adunare Națională a adop
tat „Legea privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară 
și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale", intrată în uz sub 
numele de Legea nr. 1 din 1985.

In baza acestei legi, cetățenilor de la orașe și sate le revine obliga
ția să contribuie — prin bani ți prin muncă — la efectuarea unor lucrări 
de interes obștesc, cu caracter local. După cîteva luni de cînd au intrat 
în acțiune aceste prevederi, am considerat oportun să vedem — și să 
comunicăm cititorilor, sub forma unui transfer de experiență — cum se 
acționează, practic, pentru popularizarea, explicarea și aplicarea Legii 
nr. 1. Spre exemplu, la Oradea.

Timpul 1 : organizarea
Pentru a putea începe acțiunile de 

curățenie, reamenajare și înfrumuse
țare încă din primele zile de primă
vară, pentru a stringe din timp 
fondurile necesare deschiderii lucră
rilor edilitare de mai mare an
vergură, Consiliul popular municipal 
orădean a avut o seamă de inițiative 
și a întreprins mai multe acțiuni, 
încă de la începutul anului.

In primul rind, Ia adunările gene
rale anuale, de dare de seamă, ale 
asociațiilor de locatari au participat 
și juriști (in virtutea unei colaborări 
strînse și permanente între consiliul 
popular și respectiva asociație pro
fesională) care au explicat Legea 1, 
comentind amănunțit fiecare capitol 
și fiecare articol.

Apoi deputății au organizat dezba
teri asupra legii cu cetățenii din 
fiecare circumscripție electorală : 68 
de circumscripții, 68 de dezbateri. 
Desigur, n-or fi participat chiar toți 
cei 105 000 orădeni apți de muncă, 
dar cei mai mulți dintre ei au fost 
de față la aceste întruniri democra
tice menite să propună lucrările de 
cea mai stringentă actualitate și de 
cea mai mare importanță civică de 
pe raza circumscripției lor.

Propunerile făcute în circumscrip
ții au fost luate în discuție, sinte
tizate și aprobate (după caz) în două 
adunări cetățenești mai largi, la ni
velul municipiului : una pentru 
zonele din dreapta rîului Criș, alta 
pentru zonele de pe partea stingă a 
Crișului. Populația a fost repre
zentată de responsabili de scări și 
blocuri, președinți ai comitetelor de 
cetățeni, președinți și administratori 
ai asociațiilor de locatari, membri ai 
birourilor de partid din cartier,. alți 
gospodari ; din partea primăriei au 
participat membri al comitetului 
executiv al consiliului popular mu

nicipal, deputați, șefii secțiilor siste
matizare, termoficare și apă-canal, 
alți activiști. în acest cadru, a putut 
fi discutat și stabilit întregul plan 
anual de lucrări edilitar-gospodă- 
rești, obiectiv cu obiectiv.

După întocmirea devizelor (de că
tre gospodăria comunală) planul a 
fost defalcat pe asociații de locatari, 
pe blocuri, pe scări, pe persoane apte 
de muncă. In felul acesta, fiecare 
factor are evidența strictă a sarcini
lor sale, fiecare cetățean cunoaște 
exact cu ce sumă trebuie să contri
buie și ce contribuție în muncă să 
aducă pe parcursul anului 1986. S-a 
mers într-atît de precis cu planifi
carea, încît cetățenii pot cunoaște 
exact cu ce sumă este evaluată (la 
metru pătrat, Ia greutate, după caz) 
fiecare lucrare, oricît de mică : 
deszăpezirea, răzuitul noroiului, ma
turatul, degajarea terenului de gu
noaie sau alte obiecte, colectarea 
materialelor refolosibile etc,

în sfîrșit, acțiunile de strîngere 
(eșalonată) a contribuției și de mo
bilizare la muncă au fost precedate 
de o instruire a tuturor deputaților 
din municipiu asupra modalităților 
concrete de organizare a acțiunilor 
In spiritul Legii 1.

Prezentîndu-ne aceste inițiative, 
tovarășul Gheorghe Groza — prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar municipal Oradea — preciza că, 
de pe acum, ele au și trecut în rîn- 
dul experiențelor cîștigate (și bune 
de generalizat — am adăuga noi). 
Acțiunile de curățenie, reamenajare 
și înfrumusețare declanșate o dată 
cu luna martie continuă in fiecare 
după-amiază, dar mai ales în dimi
nețile de duminică. Orădenii, buni 
gospodari, participă în număr mare 
la aceste lucrări de primăvară, fie
care știind (din avizierele găzduite 
de holurile blocurilor) cit a lucrat,

cit mai are de lucru și cu ce trebuie 
să mai contribuie în trimestrul în 
curs. Iar președinții comitetelor de 
cetățeni (ajutați de administratori) 
țin o evidență corespunzătoare — 
necesară totodată și la urmărirea în
trecerii gospodărești pentru înfru
musețarea blocului, cartierului, ora
șului.

Timpul 2 : participarea
Străbătind orașul, am văzut la 

lucru mii de oameni, de toate 
vîrstele, am văzut deopotrivă cum 
se înfrumusețează fața cartierelor și 
cum incep să prindă contur unele 
obiective edilitare mai mari. Si am 
discutat cu mai mulți președinți ai 
asociațiilor de locatari despre acțiu
nile și problemele lor specifice. Re
zumării cîteva din aceste convorbiri 
„ad-hoc“.

Elvira Pușcaș — asociația de lo
catari 215 (din cartierul Ioșia Nord): 
în blocurile din această zonă lo
cuiesc 450 de cetățeni, dintre care 
cei mai mulți sînt angajați la Alu
mina și la Sere. Ne cunoaștem și 
lucrăm, prin urmare, ca o familie, 
în prima duminică însorită din a- 
ceastă primăvară am coborît Ia 
lucru prin fața blocurilor doar noi, 
cei cîțiva din comitet. Dar într-o 
oră... ne făcuserăm vreo 60. Scările 
interioare au fost vopsite de loca
tari (prin muncă voluntară), n-am 
mai plătit zugravi ; de asemenea, 
din zonele demolate am adus arbuști 
și trandafiri, pe care i-am replan- 
tat. Zona de agrement Ioșia Nord 
se va extinde in acest an în urma 
unor lucrări valorînd 300 000 lei. 
Contribuția cetățenilor va fi deci 
pe măsură. Dar avem și o proble
mă : transportul public să dea mai 
multă atenție acestei zone — străbă
tută în prezent numai de autobuzul 
21 barat, care are cap de linie in 
Zona de vest și ajunge la noi deja 
plin.

Iosif Sasu — asociația 149 (Roge- 
rius) : Prin forțe proprii ne-am a- 
menajat o „cabană" în.spatele unui 
bloc și acum avem sediu propriu. 
Cetățenii au plantat 300 arbori or
namentali (în special tei) și 500 
trandafiri. Vrem să facem și gard 
viu. Am chemat la întrecere gos
podărească asociațiile vecine, 133 și 
136, pentru cit mai multe lucrări 
efectuate in cadrul Legilor 1/1985 și 
10/1982.

Magyar Arpad — asociația 324 
(Nufărul II) : Consiliul popular 
municipal are grijă ca organizarea 
acțiunilor edilitare să fie cit mai 
bună. Legea 1, reglementînd partici
parea tuturor cetățenilor la muncă, 
ne ajută și să ne cunoaștem mai

bine. Zona noastră, cea mai tînără 
din Oradea, se dezvoltă in con
tinuare. Avem cîteva obiective gos
podărești îndrăznețe, dar fără aju- 

* torul întreprinderilor din jur (aju
tor promis, dar uitat) nu vom 
putea face mare lucru.

Ion Popescu — asociația 125 (Zona 
de vest) : Artera noastră („6 Mar
tie") este atît de mare și frumoasă, 
încît mai nimerit ar fi să i se spună 
nu stradă, ci bulevard. Este o carte 
de vizită a Oradei, fiindcă pe aici 
se trece spre (și dinspre) graniță. 
Cartierul este înzestrat cu de toate. 
Incit nu avem nevoie să mai mer
gem în centru pentru cumpărături. 
Cu atit mai importantă este, prin 
urmare, sarcina noastră de a între
ține frumusețea zonei. Și o între
ținem, iar anul acesta îi vom adăuga 
noi frumuseți prin contribuția in 
muncă a cetățenilor, potrivit noilor 
prevederi legale.

Timpul 3 : finalizarea
Cînd organizarea este bună (și, 

după cum s-a văzut, la Oradea a fost 
foarte bună), cînd participarea ce
tățenilor la activitățile obștești este 
numeroasă (în acest caz : foarte nu
meroasă), există certitudine că și re
zultatele vor putea fi pe măsură.

Primele semne ale bunelor rezul
tate se și văd. după cum s-a muncit 
și după ce s-a realizat în acest 
început de primăvară. Consiliul 
popular municipal — care coordonea
ză direct toate activitățile obștești 
— urmărește punct cu punct, pas cu 
pas îndeplinirea planului de lucrări 
ce vor fi finalizate prin contribuția 
în muncă și bănească a populației.

Dintr-un total de 12 milioane lei 
(cit valorează lucrările din acest 
plan), peste 9 milioane înseamnă 
modernizări de străzi și trotua
re : pe .Meșteșugarilor, Aviatorilor, 
Barcăului, Ogorului, Colinelor, Lu
gojului și pe alte străzi. Fiindcă era, 
într-adevăr, nevoie de asemenea mo
dernizări la Oradea ! Circa 1,5 mi
lioane lei vor reprezenta lucrări Ia 
rețeaua de canalizare, 1 milion la 
rețeaua de alimentare cu apă.

Sînt, cum ușor se poate constata, 
lucrări și obiective de mare și strin
gent interes obștesc. Care au fost 
propuse de cetățeni, în spirit de
mocratic, care se înfăptuiesc cu con
tribuția cetățenilor, în spiritul legii. 
Pentru ca ei înșiși, locuitorii Oradei, 
să beneficieze de ele, pentru ca 
frumosul lor municipiu să devină și 
mai frumos !

Gheorqhe M1TROI 
Ioan LAZA 
corespondentul „Scinteii"
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Ampla și profunda analiză a vie
ții internaționale făcută la recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului, in cuvintarea la 
plenara Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, eminentă perso
nalitate a lumii contemporane, evi
dențiază cu putere că problema 
fundamentală a epocii noastre o 
constituie salvgardarea păcii — con
diție esențială a înseși menținerii 
vieții pe planeta noastră. Uriașa 
forță de distrugere aoumulată în 
arsenalele militare, continuarea în 
•ritmuri și la niveluri devenite abe
rante a cursei înarmărilor, extinde
rea în spațiul cosmic a acțiunilor 
de militarizare, accentuarea tensiu
nii în relațiile internaționale con
stituie factori agravanți ai marilor 
probleme cu care se confruntă lu
mea de azi, fac să crească pericolul 
unui război, care ar putea antrena 
forțe capabile să distrugă tot ce au 
făurit oamenii de-a lungul timpu
lui, să stingă pentru totdeauna 
viața pe Pămînt.

Prin specificul profesiei, noi, 
constructorii, sîntem creatori de 
bunuri durabile, pentru a căror rea
lizare se cer eforturi mari, eroice 
uneori. Nu putem concepe ca rodul 
gîndirii, al muncii și sacrificiilor 
noastre să se irosească absurd. Ca 
slujitori ai școlii, sîntem deopotrivă 
interesați să ducem mai departe 
tradiția învățămîntului românesc de 
construcții, formînd specialiști cu 
un larg orizont profesional și înalte 
calități moral-politice, și să asigu
răm tinerilor pe care îi pregătim 
și educăm condiții propice pentru 
afirmarea plenară a capacității lor 
creatoare.

Mărețele obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului 
pentru cincinalul actual și în con
tinuare, pînă în anul 2000. deschid 
perspective luminoase pentru mun
ca și viața poporului nostru, pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
tării, dar, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu. „realiza
rea tuturor programelor de dezvol
tare, inclusiv a planului nostru, a 
planurilor și programelor tuturor 
statelor — fie socialiste, fie neso- 
cialiste, fie capitaliste dezvoltate, 
fie țări in curs de dezvoltare — nu 
se poate înfăptui decît în condiții 
de pace, punind capăt uriașelor 
cheltuieli militare și îndreptînd for-

țele materiale 
științei spre 
mico-socială".

Situația la care s-a ajuns face 
imperios necesară trecerea de la de
clarații la acțiuni concrete pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru in
staurarea în viața internațională a 
unui climat de securitate și înțele
gere. de colaborare pe baze reciproc 
avantajoase între state, conferind 
astfel Anului Internațional al Păcii, 
proclamat de O.N.U., conținut și 
finalitate corespunzătoare năzuin
țelor celor mai fierbinți ale po
poarelor lumii. Vibranta cuvîntare 
rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Con
siliului Național al F.D.U.S. și De- 
clarația-Apel adresată partidelor și 
organizațiilor democratice, guver
nelor, tuturor popoarelor din țările 
europene, Statele Unite ale Ameri
că și Canada, 
nente. Declarația Marii 
Naționale oferă 
un 
list, 
bile 
tivă, 
concreți pe linia dezarmării. în pri
mul rind a dezarmării nucleare, 
stăvilirii și reducerii cheltuielilor 
militare, stingerii focarelor de con
flict din diferite zone ale globului, 
renunțării la forță și la amenința
rea cu forța în relațiile interna
ționale.

Un exemplu de acțiune construc
tivă și perseverentă prin care se 
afirmă voința de pace a intelectua
lității române îl oferă, de aseme
nea, activitatea Comitetului Națio
nal Român „Oamenii de știință și 
pacea", sub directa conducere și în
drumare a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
savant de reputație internațională, 
militant neobosit pentru progresul 
și prosperitatea patriei, pentru co
laborare și înțelegere între popoare.

Ne exprimăm întreaga adeziune 
fată de generoasele idei cuprin
se în programul 
mare prezentat 
Nicolae Ceaifșescu, 
gerea nestrămutată 
pacea vor triumfa 
hotărîtă, unită a popoarelor.
Prof. univ. dr. lnq. 
Mlhail IFRIM 
prorector ol Institutului de construcții 
București
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Împliniri în pace
Nimic nu este mai important in 

acest moment decît apărarea vie
ții pe Pămlnt. Aceasta cred că 
este esența vibrantei chemări pe 
care eminentul nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adresat-o întregii lumi la plenara 
Consiliului Național al F.D.U.S. 
Prin angajarea sa fermă în ma
rele front mondial al păcii, po
porul român face dovada voinței 
sale fierbinți de a-și aduce în
treaga contribuție la cauza dezar
mării, voință izvorîtă din înțele
gerea momentului de cumpănă 
prin care trece omenirea. Ca me
sagerul cel mai autorizat al aces
tor înalte sentimente de pace trai
nică, securitate și înțelegere, pre
ședintele țării, situindu-se și de 
această dată în primele rînduriale 
promotorilor înflăcărați ai elimi
nării armelor și războaielor de pe 
Pămînt, demonstrează că singura 
cale pentru salvarea celui mai de 
preț bun al omenirii o reprezintă 
luarea unor măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rînd nuclea
ră. Pentru aceasta este nevoie de 
unirea tuturor forțelor progresiste 
ale lumii, a tuturor popoarelor 
pentru ca, prin acțiuni ferme și 
hotărite, să determine renunțarea 
neîntîrziată la arma nucleară, în
lăturarea cumplitei perspective a 
distrugerii vieții pe Pămînt.

Ne alăturăm cu toată ființa 
noastră noii și strălucitei inițiati
ve de pace a României socialiste, 
angajindu-ne să facem totul pen
tru a demonstra lumii întregi că 
forța noastră constă în unitate, în 
voința și dorința nestrămutată de 
a urma neabătut politica internă 
și externă a partidului și 
statului, îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a înfăptui 
cu succes planurile economico-so- 
ciale pe care ni le-am propus, ce
tind, totodată, asigurarea condiții
lor externe prielnice muncii noas
tre pașnice.

Ca membră a cooperativei agri
cole de producție din comuna noas
tră de aproape 30 de ani, mi-am 
închinat toată strădania dezvoltă
rii continue a C.A.P.-ului, inflori- 
rii comunei noastre, asigurării 
unui viitor mai bun generațiilor 
viitoare, din care fac parte și cei 
patru copii ai mei. și pentru nimic 
în lume nu putem admite distru
gerea a tot ceea ce am dobîndit 
prin trudă.

Maria GHITA
membră a C.A.P. Jegălia, 
județul Călărași
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De la profunzime și sinceritate 
lirică la „banalitățile obscure" (Urmare din pag. I)

Lupta pentru nou-climatul formării omului nou
O cuprindere panoramică a poe

ziei noastre actuale nu poate fi 
realizată prin simpla parcurgere a 
revistelor literare sau culturale cu
rente. Lipsește, in general, perspec
tiva istorică sau dacă, totuși, poate 
fi cîștigată, sorgintea ei se află in 
afara cadrului temporal, îndeobște 
scurt, oferit de reviste. Un ase
menea impediment, real și adesea 
invocat, nu poate îndepărta, cu 
atit mai puțin sustrage critica de 
la exercițiul ei curent de explo
rare a tuturor mediilor unde poe
zia, literatura în iritregul ei se 
expune contactului nemijlocit cu 
publicul. Tăcerea sau absenta mo
tivate de perceperea excesiv dila-. 
tată a perenității originare a ori
cărei publicații, lipsa de implicare 
a criticii in evaluarea după crite
rii proprii a materialului literar 
au marginalizat fără suport teo
retic, cu atît mai puțin practic, 
intervenția de întimpinare în spa
țiul de ginduri și sensibilitate ale 
poeziei.

Distingem aici o dublă chemare 
critică. Prima, deloc neglijabilă, 
ține de istoricitatea fenomenului 
cuprins în tradiție : atîtea reviste 
au fost „simțite" la vremea lor, 
cu atit mai mult astăzi, adevăra
te rampe de lansare a unor mari 
scriitori sau opere. Si astăzi, ca și 
in trecut, departe de a fi un simplu 
pasai de trecere spre nivelul mai 
specializat al aparițiilor editoriale, 
revistele captează prompt și exact 
temperatura unui climat spiritual, 
afirmă calitatea deodată cu inten
sitatea actului creator, fixează 
permanent prin ce are relevant 
fiecare moment al devenirii unei 
culturi. O poezie bună, o proză 
sau piesă de teatru incitante — 
creații reflectînd realitățile și evi
dențiind semnificațiile timpului 
actual — atrag interesul cititoru
lui avizat, formează sau consoli
dează prestigiul unei reviste.

Fără a minimaliza importanța 
corelării optime a genurilor pu
blicistice, deplasărilor circumstan
țiale de accente, beletristica — 
poezia sau proza — au nevoie de 
un tratament preferențial atit sub 
aspect spațial cit, mai ales, sub 
cel al calității. Ca întindere am 
observat și cu alte prilejuri un 
caracter oarecum facultativ al pre
zenței poeziei : uneori excesiv de 
mult spațiu acordat, alteori cvasi- 
absent. în nici un fel nu pledăm 
pentru regula cuadraților obliga
torii în fiecare număr, dar nu este 
firesc să afli într-o revistă luna
ră aruncate intr-un colt de pagi
nă. uneori doar la ..posta redac
ției" cîteva versuri, pentru ca altă 
dată să acopere pagini întregi. Să 
se aplice aici metoda producției in 
funcție de materialul existent? Sau 
insuficienta corelare a necesități
lor cu oferta din portofoliul re
dacțional tine de o cultivare obsti
nată a unui cerc restrins de colabo
ratori ? Oricum, fluxul si refluxul 
in materie de frecvență a poeziei 
in reviste este, din principiu, pu
țin stimulator.,

întru totul remarcabilă apare 
coabitarea tuturor generațiilor de 
poeți. De la creatorii ajunși Ia 
virsta venerabilă, apreciati si cul
tivați cum se cuvine de reviste. 
Ia poeți aflati Ia deplina maturi
tate sau la cei care iși exersea
ză chemarea se configurează o în- 
tîlnire benefică a potențialului poe
tic actual în paginile publicațiilor. 
Aceeași diversitate poate fi depis
tată si în varietatea de formule li
rice sau a zonelor de inspirație. 
Poezia patriei este cultivată 
de poeții reprezentativi in spa
tiile profunzimii sensibilității : 
„Duios si frenetic tintecul Neamu

lui; / puterea cea fără de moarte 
prin care sfidăm / milenare tristeți 
din inimi, din cugete. / Si iată, văz
duhul lumii, înaltul. / în care cuvin
tele noastre îmbobocesc / asemeni 
izvoarelor munților, asemenea ste
lelor" („Steaua", 4/85, p. 3). Versu
rile limpezi, cu o mare încărcătură 
emoțională devin imn și laudă : 
„Țară, pragul casei, vatră, / și 
ceaun, și blid, și masă l de țăranii 
tăi prin focuri / și sub roată înțe
leasă" („România literară", 6/86, p. 
5), prinos adus timpului nostru : 
„Trăind pe munții cei mai inalți 
ai Patriei sale / primul auzind fur
tunile. și tot primul / urcarea soa
relui către cîmpiile grele văzind / 
încredințat cu viața si cu fapta 
încredințat, devenind / silabă in 
eternitatea limbii române / Prin 
neliniștita istorie ce mi-e dată / 
cuvintul de temeinicie aflind: / să 
fim liberi inlăuntrul și in afară / 
păsări ale cerului nostru de-acasă / 
in trupul și qindul apărindu-ne 
zborul". („Luceafărul", 4/85. p. 1).

Marile evenimente ale istoriei 
noastre primesc adesea drept de 

Însemnări despre poezia în reviste

cetățenie poetică prin mijlocirea 
unor inspirate versuri de profundă 
și trainică cinstire. Prin aceasta 
poezia păstrează vie in conștiința 
contemporanilor marile idealuri ale 
înaintașilor. Fie că este vorba de 
fapte de demult sau de fapte mai 
apropiate, de eroi și luptători, de 
mari făclieri sau genii ale neamu
lui, cinstirea lor găsește adesea 
ecoul liric necesar. De pildă, Emi- 
nescu rămine o eternă sursă de 
meditație : „Ce vast uragan de tă
cere și / foame de cintec a limbii I 
— acolo-n adine sau aici / pe guri 
de păstori șl mirese — // făcut-au 
posibilă nașterea / Lui ? Enigmati
ca oră / ca pis al poporului său / 
arde-n oseminte seculare // ... Ca 
flacăra-n lanuri de cinepă / vine 
teribilul imn al / Destinului, — gură 
/ mușcind din timp și rostind vii
torul" („România literară", 3/86, 
p. 3).

Participarea poeziei la cultivarea 
iubirii de țară, la celebrarea mari
lor momente și personalități repre
zentative, remarcabilă în presa cul
turală face dovada adeziunii orga
nice a poeților din toate generații
le la menținerea vie a sentimentu
lui patriotic, a civismului înalt, 
responsabil.

în ansamblul generos, îndeobște 
valoros al unei asemenea poezii, 
apar uneori și note discordante 
prezente in versuri de un declara- 
tivism plat, devenite de cîtva timp 
apanajul citorva diletanți. cam a- 
ceiași. Este oare cazul să reamin
tim că tema patriotică se cere slu
jită de cele mai alese virtuți, că 
simpla ei frecventare diletantistică 
nu produce neapărat poezie ?

Situația promovării nediferenția- 
te a unor asemenea versuri are 
alteori o replică opusă : se ignoră 
„poezia originală" de acest fel și cu 
îndreptățire, recurgîndu-se la re
publicarea programatică a unor 
„antologii lirice". Totuși, este cel 
puțin paradoxal să afli in publicații 
„de cultură", cu o glorioasă tradiție 
literară, unde in ultimele decenii 
Arghezi sau Călinescu i-au înnobi
lat blazonul cu versuri sau tablete 
nemuritoare, o absență aproape to
tală a poeziei scrise azi. Vom prețui 
întotdeauna poeziile lui Alecsandri, 
lancu Văcărescu, Șt. O. Iosif dedi
cate Unirii de la 1859 sau pe cele 

ale lui Arghezi, Ion Pillat, Aron 
Cotruș, Emil Botta, Labiș sau Ni- 
chita Stănescu închinate țării, dar 
acestea, nu poț înlocui simțirea ac
tuală transfigurată liric, prezența 
poeziei inedite contemporane care 
trebuie să preocupe permanent ori
care revistă.

Diversitatea tematică pune deo
potrivă in evidență marea varietate 
de stiluri și formule poetice. Revis
tele oferă peisajul valorilor reale 
poetice dintr-un moment oarecare, 
tendințele estetice majore sau mo
dele trecătoare. Poezia bună pu
blicată in revistele ultimului an 
poate fi citată cu îndestulare. Am 
întilnit. din acest punct de vedere, 
poezii remarcabile și in alte publi
cații: „Luceafărul", „Transilvania", 
„Ramuri", „Tribuna". Poezia bună 
domină atit calitativ cit și numeric 
paginile revistelor. De aceea, dis
crepanta dintre nivelul remarcabil 
al multor poezii și al altora cu va
loare îndoielnică, aproape constant 
prezente, este cu atît mai evi
dentă cu cit, de multe ori. sint 
adăpostite pe aceeași pagină sau in 

același număr. Se începe uneori de 
la formularea unor arte poetice 
puerile, in cel mai bun caz. cînd ou 
sint nemijlocit rizibile. Cineva cre
de, astfel, a fi deosebit de original 
cind susține că „un poet miroase-a 
metaforă / doi poeți miros a me
taforă / trei poeți merg să bea la 
circiumă / în colț" („Steaua", 4/85, 
p. 27) ; un altul descoperă slujitori
lor muzei îndeletniciri cu mare 
profit culinar : „Poetul spintecînd 
un pește și singele inundă masa, / 
celălalt poet alege leușteanul, țeli- 
na. cimbrul și recită un poem : 
«Cine a privit cu ochi frumusețea 
este aproape zvirlit in moarte-" 
(„Transilvania", 2/85, p. 26). Pe 
undeva, este de înțeles că unele 
afrodisiace stimulează imaginația și 
incită simțurile, ceea ce nu în
seamnă că s-a ajuns la adevărul 
ultim, al poetului care ar vrea „ca 
moartea să miroase din fiecare floa
re". Chiar dacă am accepta ideea 
dorită a unui contrast între comic 
și tragic, rezultatul este derizoriu, 
ca și in aceste Spăimoase imagini 
de sfirșit de lume din aceeași pu
blicație, 5/85, p. 32 : „Moartea în
săși in templul ruginiu / spălindu-și 
moartea, 7 cum răzbate, imaginea 
ei / sub ochii adormiți ai lentilei 
de cimpie. / Cum îți poartă umbra 
animalul ucis, / cel din noapte mar- 
cind din memoria / unei spălăto
rese". Că ne aflăm in fața unui 
«vacuum liric» drapat în vorbe 
mari este limpede pentru oricine. 
Nu este la fel de limpede mobilul 
unui asemenea ton însoțind năluci 
peste care, se spera, că poezia a 
trecut. Un fel de abulie somnambu
lică a coborit in vers ca umbra : 
„planetă tristă / sîngerind / la glez
na mea / inimă, umblind / goală 
pe / buzele părinților" sau aceeași 
umbră „lovindu-mi / de pietre, / 
îmbrățișindu-le / cu singele meu" 
(„Tribuna", 45/85, p. 6), un fel .le 
leșin agitat de „chipuri alungite și 
speriate se mișcau / deasupra mea, 
soarele se descentrase complet / și 
se mișca înnebunitor" („Vatra", 
2/86, p. 15), Nu de puține ori ase
menea „meditații" lugubre in formă 
sînt cît se poate de goale poetic, 
baloane sortite distrugerii Ia pri
mul contact cu realitatea, sfirșind 
nu o dată în divagație : „Cineva 
asemănător cu așteptarea / Elibe

rează aerul de malformație / 
peisajul coboară cu mine-n cimpie 
I Așteptind decizia bunului acar I 
Care nu va ridica bariera / Dacă-n 
mersul trenurilor au omis să treacă 
/ Expresul-natură" („Vatra", 2/84, 
p, 12). Cuvintele mari, tonul fals 
oracular însoțesc ceea ce este de 
multe ori o pseudopoezie cu încăr
cătură filozofică și, ceea ce este 
curios, spre acest gen care pre
supune maturitate și cultură se 
îndreaptă îndeobște poeți aflați in 
căutarea unei voci proprii. Sfatul 
competent e, in acest caz, mai ne
cesar ca orieînd.

Obscurizarea servită de cuvinte 
mari se asociază uneori cu opusul 
ei, banalitatea descriptivă, prozai
că : „Lucram la o fabrică prăfoasă 
/ in mica noastră localitate / Min- 
cam și stăm la mama / Să fac eco
nomii / Să string niște bani să 
mă-mbrac" („Transilvania", 6/85, p. 
34). Ceea ce apare bizar este proli
ferarea aerului ușor, carnavalesc in 
poezia erotică. Vibrația profundă 
face loc vetustului și caricaturalu
lui, „dragostea mea cocoțată / s-o 
vadă întreg cartierul" („Tribuna", 
45/85, p. 3) sau lamentației prețioa
se : „Ocrotește-mă / pedepsindu-mi 
/ înfloritele mele săruturi / și pri
virea scăldată / in amurg vinovat,/ 
cind sub pleoapa ninsorii / dorm 
izvoare de fluturi" („Tomis". 4/85, 
p. 8), cînd nu este de-a dreptul 
grandilocventă : „lată-mă : / înflo
rită ambrozie divină pentru latenta 
nădejde /\ a veșniciei tale I fără 
umbra tristeții / și fără căință / 
înrourată de daruri / pe timpii ver
ticale..." („Tomis", 5/85, p. 9). Stă
ruie și aici, ca și în poezia de me
ditație, „stilul" căutat, excesiv, 
banal uneori pînă la vulgaritate sau 
pretențios, de un exotism fără aco
perire, ceea ce face adesea să sune 
fals o poezie ce și-a aflat, întot
deauna, gloria in sinceritatea sim
plă și profundă.

Este de Ia sine înțeles că, pentru 
a evita prezența in publicații a 
unor producții lipsite de valoare și 
conținut, consiliile de conducere 
ale revistelor, editorii acestora au 
datoria să analizeze, periodic, fie
care sector al publicațiilor respec
tive. întreaga creație literară pu
blicată, să orienteze eforturile și 
preocupările colectivelor redacțio
nale în așa fel incit să ridice per
manent nivelul creației, să deter
mine exercitarea cu mai multă răs
pundere și exigență a atribuțiilor 
colegiilor de redacție, ale redacto
rilor pentru înlăturarea cu mai 
mare fermitate a lucrărilor nereu
șite, deficitare sub raportul conți
nutului de idei și al ținutei artis
tice. Din acest punct de vedere, un 
rol mai activ trebuie să exercite 
sectorul de critică al fiecărei pu
blicații, chemat, in mod firesc, să 
contribuie periodic la analiza crea
ției literare propuse spre publicare 
sau publicate în paginile revistelor 
respective. în general, critica lite
rară' poate și trebuie să facă mai 
mult în ceea că privește analiza lu
crărilor de proză, poezie, teatru 
publicate in reviste, cu deosebire 
ale autorilor aflați la început de 
drum, să dezbată in mod responsa
bil conținutul și realizarea lor ar
tistică, contribuind astfel atit la 
orientarea creatorilor, la determi
narea unor evoluții scriitoricești 
semnificative, cit și la cultivarea 
gustului și receptivității cititorilor. 
Prin toate acestea iși vor putea 
face un loc și mai consistent, în 
paginile revistelor, acele creații, 
poezii reprezentative pentru va
loarea Înaltă a lirismului zilelor 
noastre.

Emil VASILESCU

— De exemplu ?
— De exemplu : a venit mun

citorul Marin Petcu : „Eu lu
crez cu benzi de cauciuc de zece 
metri. La fiecare operație îmi ră- 

'mîne un metru pe care pînă acum 
il aruncam. M-am gindit să 
îmbin cupoanele in acest, fel..." Se 
gindise bine, calitatea etanșării nu 
suferea. Unele dintre soluțiile care 
se propun sint atit de simple încît 
ți-e ciudă că nu ți-au trecut prin 
câp mai devreme. Maistrul Ion 
Etveș a economisit o hală...

— O ce ?
— O hală de magazie. în ulti

mul timp am trecut la fabricarea 
radiatoarelor tip RT-3 din oțel. 
Tabla primită de Ia Galați o de
pozitam sub macaraua portal. Aco
lo o, ploua, o ningea, o minca ru
gina, o găurea... Unii au propus să 
acoperim macaraua cu o hală — 
treabă solidă, frumoasă, dar costi
sitoare foarte ! Etveș a venit și a 
spus : „Fac eu o copertină, un fel 
de cort pe roți. Nu costă nimic, 
totul va fi din materiale refolosi
bile". Și l-a făcut. Cind folosim 
macaraua, se impinge copertina de 
deasupra rolelor de tablă, apoi 
este trasă la loc, e simplu de tot. 
Important este că s-a creat o 
atmosferă de emulație, că toți au 
început să gindească...

— Important este că s-au găsit so
luții pentru ca omul potrivit să lu
creze la locul potrivit, ne-a declarat 
in cursul anchetei muncitorul spe
cialist Felix Tesaru. Sînt aici de 20 
de ani. Eu eram electrician de în
treținere. dar mai meșteream ba

înfrumusețarea și împrospătarea edilitară a localităților
(Urmare din pag. I)
Eforturile materiale și financiare 
ale statului au fost și rămin con
centrate pe realizarea marilor 
obiective edilitare, majoritatea de 
neimaginat in trecut. Marile an
sambluri de locuit — adevărate 
orașe in . oraș — strălucitoarele 
palate ale culturii, sănătății, bu
levardele largi și viaductele mo
derne, nesfirșiții kilometri de 
rețele edilitare, metroul bucu- 
reștean, centrele civice, atîtea alte 
și alte realizări se adaugă 'mereu 
in cronica dezvoltării localităților 
patriei, intinerindu-Ie. făcindu-le 
de nerecunoscut. Susținind acest 
efort sistematic al statului, cetă
țenii fiecărei localități pot și tre
buie să contribuie substanțial lâ 
rezolvarea problemelor gospodă
rești mai mărunte, dar stringent 
necesare. Nu este în spiritul po
porului nostru, și cu atit mai mult 
In spiritul eticii socialiste, să vină, 
cum se spune, la masa pusă, să 
aștepte totul de-a gata. Așa cum 
oricare cetățean beneficiază de 
dotările și amenajările gospodă
rești și edilitare, așa cum oricare 
folosește drumurile, iși bucură 
ochii cu florile parcurilor, respiră 
aerul improspătat din jurul locu
rilor de agrement, tot astfel fiecare 
cetățean este dator — moral, so
cial și legal — să contribuie Ia în
treținerea frumuseții din jur.

In special in zonele tării în care 
zilele frumoase au sosit mai de
vreme, zeci și zeci de mii de lo
cuitori de la orașe și sate participă, 
în clipele de răgaz, la curățenia 
străzilor și parcurilor, la săparea 
și plantarea spatiilor verzi, la 
reamenajarea locurilor de joacă, 
la reparatul drumurilor, vopsitul 

una, ba alta. Am propus cîteva 
inovații, mi-au fost acceptate. în 
1980 a venit directorul la mine : 
„Tesarule, te schimb, electricieni 
de întreținere sînt mulți, dar pu
țini au ideile tale. Alege-ți patru 
oameni și arată-ne ce poți face."

— Și ce ați făcut ?
— Ultima realizare a fost o in

stalație de metalizare cu care am 
ciștigat locul I la concursul de 
creație tehnică pe țară. împreună 
cu cei patru oameni am făcut 20 
de asemenea instalații. Componen
tele sînt în întregime românești, 
n-am importat nimic. Valoarea 
lor ? 20 de milioane de lei. Au fost 
achiziționate rapid de diferite în
treprinderi.

Pe locțiitorul inginerului-șef pe 
fabrică, Gheorghe Gologan, l-am 
întrebat :

— De unde v-ați procurat mași- 
nile-unelte necesare fabricării unei 
game atit de largi de produse 
unicat ? Am înțeles că pe oameni 
i-ați policalificat. Dar pe ce lu
crează ?

— Pe mașini, firește. în primul 
rînd pe mașinile pe care le aveam. 
Este adevărat că nu fuseseră gîn- 
dite pentru ceea ce facem acum, 
dar la fel de adevărat este că un 
produs se poate executa în mai 
multe feluri. A revoluționa în
seamnă și a transforma, a înnoi. 
Ceea ce am și făcut. Au fost si 
cîteva voci timbrate pe... „nu se 
poate", însă marea majoritate a 
muncitorilor a dat dovadă de ini
țiativă. Apoi, lingă mașinile noas
tre am adus altele. Pe vremea 
cînd încă mai eram criticați, am 
plecat prin întreprinderile din țară 

gardurilor, zugrăvitul fațadelor, la 
decolmatarea șanțurilor și repara
tul podețelor. Pe drumurile țării 
lucrările de întreținere și curățenie, 
văruitul pomilor, controlul și cu
rățirea fintinilor și izvoarelor de 
apă oferă sugestive exemple ale 
spiritului gospodăresc. Desigur, 
aceste lucrări se află la început, 
dar este un început bun, chiar 
dacă există și locuri — inclusiv 
zone ale Capitalei — în care incă 
nu se văd semnele „dezmorțirii" 
activităților gospodărești, lăsin- 
du-se cam prea mult așteptate...

Subliniind importanta inițiativei 
cetățenești, este necesar de arătat 
că aceasta se cere dublată de o 
bună organizare. Consiliile popu
lare au menirea și îndatorirea de 
a organiza exemplar acțiunile gos
podărești, împărțind judicios răs
punderile pe suprafața orașului sau 
comunei, Incit fiecare cetățean, 
organizație sau organism obștesc, 
colectiv de muncă să cunoască 
exact ce are de făcut, pe c$re 
stradă sau in care parc iscălește 
„cartea de vizită" a hărniciei sale. 
Principiile autoconducerii și auto- 
gospodăririi, aplicate și la viața 
localităților, iși găsesc și in.dome
niul gospodăririi curente, al între
ținerii și înfrumusețării, un teren de 
afirmare larg, concret și imediat.

Aceste principii — esențiale 
pentru noua viată a societății 
noastre — sînt incompatibile cu 
inerția gospodărească sau cu pa
sivitatea civică, inclusiv cu forme
le disimulate ale acestora : iniția
tiva strict verbală, promisiunea 
deșartă, vorba neurmată de acțiu
ne. Ce fel de participare la auto
conducerea localității ar fi atitu
dinea cetățeanului „sfătos" care 
îndrumă pe alții ce să facă, el 

și am găsit mașini pe care nu se 
mai lucra. Am cerut forurilor su
perioare să ni le repartizeze nouă. 
Erau mașini uzate fizic și moral, 
de aceea și fuseseră date la dispo
nibilități. Le-am luat, în funcție 
de necesități, le-am adaptat, le-am 
modificat, le-am automatizat. Cu 
cine ? Cu oamenii noștri, de unde 
alții ? Tot ceea ce doream să mo
dificăm — utilaje, scule, dispozi
tive — am lansat ca teme pentru 
„top". Am aplicat cele mai bune 
și cele mai simple dintre .soluțiile 
propuse. Din multe dintre mași
nile primite de la „disponibilități" 
n-au mai rămas decît batiurile și 
numerele de inventar. Unele modi
ficări sînt noutăți absolute, sînt 
invenții, dar n-am apucat, n-am 
avut timp să le și înregistrăm ca 
atare. Am brevetat doar invențiile 
pentru produsele pe care deja le 
executăm în serie...

— Noul tip de radiator, de 
exemplu, așa-i ?

— Da. Produsul încorporează 
trei invenții. Autorii ? Inginerii 
Vasile Iliasa, directorul, Mihai 
Năstăsescu, inventatorul nostru 
nr. 1, și subsemnatul. Acum, pon
derea produselor noi în fabrică 
este de 90 la sută. Ne-am creat o 
asemenea „suplețe" încît putem 
să ne asumăm răspunderea fabri
cării oricărui tip de utilaj. Lecția 
pe care am primit-o în urmă cu 
cinci ani ne-a învățat multe. în 
primul rind că cel mai important 
lucru intr-o întreprindere este ati
tudinea față de nou.

De noul introdus nu de dragul 
noului, ci de dragul progresului, 
al oamenilor.

stind cu mîinile in șolduri pe 
balcon sau. in fața ușii blocului ? 
Ce fel de participare la autogos- 
podărire ar fi atitudinea proprietă- 
rașului ingust care și-ar ferchezui 
curtea la milimetru, aruncind tot 
gqnoiul peste gard, in stradă ?

Folosindu-se largul angrenaj al 
democrației noastre socialiste, pre
zent in viața tuturor așezărilor 
umane prin diferite organisme și 
modalități — deputați, comitete dc 
cetățeni, asociații de locatari, or
ganizații ale democrației și uni
tății socialiste, delegați sătești — 
consiliile populare — principalele 
răspunzătoare de aplicarea princi
piilor autoconducerii și autogospo- 
dăririi — trebuie să creeze și să 
întrețină un puternic climat de 
responsabilitate civică, de conștiin
ță gospodărească, incit atitudinile 
comode, de indiferentism citadin, 
să nu-și găsească locul.

Consiliile populare și-au în
tocmit programe de acțiune 
detaliate în legătură cu lucră
rile edilitare, de întreținere și în
frumusețare. Aceasta constituie, 
desigur, un fapt pozitiv, dar tre
buie evitată orice alunecare in 
birocratism ; important este să se 
acționeze, cu atit mai mult cu cît nu 
este vorba de activități de o com
plexitate deosebită. Totul e să riu 
se zăbovească, să fie folosite zilele 
bune de lucru. Cuvîntul de ordine 
în acest sezon de vîrf al activității 
edilitar-gospodărești e limpede : 
fiecare oraș sau comună, stradă, 
alee, curte trebuie să strălucească 
de frumusețe și curățenie 1 De 
dinamismul și inițiativa consiliilor 
populare, de hărnicia cetățenilor 
depinde ca fiecare localitate să 
devină tot mal frumoasă, tot mai 
bine îngrijită.



SCÎNTEIA — miercuri 9 aprilie 1986 PAGINA 5

RAPORTUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST BULGAR
la Congresul

SOFIA (Agerpres). — Presa din 
R.P. Bulgaria a publicat — in zilele 
de 6 si 7 aprilie — Raportul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar la Congresul al XIII-lea al 
partidului, aprobat de congres.

Publicăm o sinteză a acestui do
cument.

în Raportul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar se sub
liniază că anii care au trecut de la 
precedentul congres al partidului au 
fost bogați în evenimente în viața 
internă și internațională, care și-au 
pus o amprentă durabilă asupra noii 
istorii a țării. Au fost ani entuziaști 
de muncă și creație pentru traduce
rea în fapte a Directivelor celui de-al 
XII-lea Congres, pentru identifica
rea, reevaluarea și soluționarea pro
blemelor noi, pentru edificarea so
cietății socialiste dezvoltate.

în cursul perioadei care s-a scurs, 
Partidul Comunist Bulgar a desfășu
rat o amplă aotivitate politică, orga
nizatorică, ideologică și educativă in 
vederea îndeplinirii sarcinilor de 
înaltă răspundere trasate de cel de-al 
XII-lea Congres. Partidul a depus 
eforturi pentru a identifica la timp 
dificultățile și contradicțiile apărute 
în viața societății și a luat măsuri 
energice pentru depășirea lor, pen
tru utilizarea marilor rezerve de 
care dispune sistemul socialist. Da
torită acestui fapt, planul de dez
voltare social-economică în cadrul 
celui de-al 8-lea cincinal a fost, în 
ansamblu, îndeplinit. A crescut po
tențialul economic al țării. Edificarea 
pe un front vast a bazei tehnico- 
materiale a socialismului a continuat 
datorită folosirii pe scară largă a cu
ceririlor progresului științific și teh
nic modern. Procesul de dezvoltare 
intensivă a economiei naționale a 
căpătat amploare. S-a adoptat un 
program pe termen lung de creștere 
a calității, ca parte integrantă a 
strategiei globale de edificare a so
cialismului dezvoltat. Relațiile so
cialiste de producție au fost perfec
ționate, iar in structura socială și de 
clasă a societății au intervenit noi 
schimbări progresiste.

Dezvoltarea cu succes a economiei 
a asigurat condiții favorabile și pre
misele unui nou avînt al știin
ței. culturii și învățămîntului, creș
terii nivelului de trai al poporului, 
perfecționării ulterioare și afirmării 
modului de viată socialist.

Unitatea social-politicâ și ideolo
gică a poporului, coeziunea sa in 
jurul politicii Partidului Comunist 
Bulgar s-au consolidat. Națiunea so
cialistă bulgară a făcut un nou pas 
înainte în dezvoltarea sa.

Drumul parcurs în cei cinci ani 
care s-au scurs nu a fost deloc ușor 
și nici lipsit de obstacole, se arată 
în raport. Condițiile naturale și cli
matice au fost deosebit de nefavora
bile, mai ales în perioada 1984—1985. 
Dificultățile au apărut ca urmare a 
agravării situației internaționale, din 
vina imperialismului. Slăbiciunile și 
erorile comise de factorii subiectivi 
în anumite verigi au provocat dificul
tăți suplimentare. Chiar și în această 
conjunctură complexă, hotăririle 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului au fost înfăptuite cu succes. 
Aceasta a permis economiei să-și 
păstreze pozițiile deja cucerite, ba, 
mai mult, a asigurat noi condiții și 
a creat premise pentru progresul în 
continuare al societății noastre.

în condițiile situației internaționa
le deosebit de grave de la sfirșitul 
anilor ’70 si începutul anilor ’80, Co
mitetul Central al partidului si Gu
vernul Republicii Populare Bulgaria 
au dus o politică externă activă de 
pace.

în raport se arată că cel 
de-al XIII-lea Congres și-a în
ceput lucrările în aceeași zi in care, 
acum 30 de ani, s-au deschis lucră
rile istoricei Plenare din aprilie a 
C.C. al P.C.B., care a pus bazele 
liniei leniniste din aprilie a parti
dului, linie ce continuă și dezvoltă 
în mod creator, în noile condiții, tra
dițiile lăsate moștenire de Blagoev șl 
Dimitrov.

Subliniind vasta activitate politică 
si teoretică a partidului vizînd ela
borarea, pe baza marxism-leninis- 
mului. a unei concepții globale asu
pra principalelor probleme si abor
dări practice in edificarea socialis
mului la toate sferele dezvoltării 
economice, sociale si culturale a 
tării, raportul relevă, în acest sens, 
contribuția esențială adusă de secre
tarul general al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, tovarășul Todor 
Jivkov.

în continuare, în raport se arată 
că, dintr-o țară înapoiată din punct 
de vedere economic si eminamente 
agrară in trecut. Bulgaria a ajuns 
să se numere printre țările dezvol
tate din punct de vedere industrial 
si cu o agricultură modernă. în pe
rioada 1956—1985 venitul national a 
crescut de opt ori, fondurile fixe în 
economia națională — de zece ori, 
productivitatea socială a muncii — 
de 8,4 ori. Potențialul industrial al 
tării a înregistrat o creștere substan
țială. Producția industrială a între
gului an 1956 este realizată, astăzi, 
în mai puțin de o lună.

Schimbări calitative profunde s-au 
produs in structura industriei. Sec
toarele care au cea mai mare im
portantă pentru economia tării, ca 
de exemplu sectorul energetic, me
talurgia, construcțiile de mașini și 
industria chimică, au înregistrat ceie 
mai mari ritmuri de dezvoltare. 
Producția medie anuală de cereale 
in cursul celui de-al 8-lea cincinal 
s-a dublat în raport cu cea obținută 
în cursul anilor 1953—1957.

A fost înfăptuită cu succes politi
ca de repartizare teritorială propor
țională si eficientă a forțelor de 
producție, ceea ce a permis o mai 
bună utilizare a factorilor teritoriali 
de dezvoltare a economiei, asigu
rarea unei apropieri mai mari a ni
velurilor de dezvoltare economică si 
socială a județelor si localităților.

în 1985 comerțul exterior al tării 
a crescut de 29 de ori în raport cu 
1956. din care exportul de 33 de ori.

Nivelul de trai al poporului a 
crescut considerabil. în perioada 
luată în considerare, salariul mediu 
anual al muncitorilor și funcționari
lor a crescut de 3,3 ori. Fondurile 
sociale de consum au crescut de 12 
ori, iar veniturile reale ale popu
lației de 4,3 ori — se arată în docu
ment.

Raportul subliniază că realiză
rile poporului au fost rodnice in 
toate sferele vieții sociale și consti
tuie, în același timp, o bază de ne
înlocuit și o garanție a înfloririi ma
teriale și spirituale a Bulgariei so
cialiste.

în continuare. Raportul C.C. al 
P.C.B. face o amplă analiză a si
tuației internaționale, subliniind că 
cea mai acută și crucială problemă 
a epocii noastre este cea a păcii șl 
războiului. Ambițiile hegemonice, 
tendințele de a determina o cotitură 
în evoluția mondială s-au lovit de 
legile obiective și realitățile contem

porane, de interesele tuturor oame
nilor de Pe Pămint, iar principalul 
factor de ripostă la strategia încor
dării și. de creare a premiselor pen
tru o cotitură pozitivă în viața in
ternațională îl reprezintă politica 

. energică și constructivă, cooperarea 
activă pe arena internațională, po
tențialul economic și defensiv al ță
rilor socialiste. De asemenea, miș
carea comunistă internațională, 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, țările care și-au dobîndit in
dependența, mișcările de eliberare 
națională, toate forțele iubitoare de 
pace se pronunță tot mai hotărit 
împotriva politicii de confruntare și 
a cursei înarmărilor. Referindu-se la 
negocierile de dezarmare inițiate 
după întilnirea sovieto-americană la 
nivel înalt de la Geneva, raportul 
arată : Partidul și statul nostru con
sideră că în etapa actuală esențial 
este să nu se permită nici o acțiune 
ce ar putea duce la o întrerupere 
a dialogului. Popoarele sînt în drept 
să ceară ca Statele Unite să urmeze 
exemplul Uniunii Sovietice, care a 
dovedit în fapt hotărîrea și dorința 
sa sinceră de a merge mai departe 
Pe calea trasată la Geneva. Docu
mentul subliniază, de asemenea, că 
țările socialiste frățești au promovat 
cu consecvență o politică externă de 
pace, au lansat inițiative construc
tive în favoarea păcii și a însănăto
șirii globale a relațiilor internațio
nale contemporane. Ele urmăresc 
încetarea cursei înarmărilor pe Pă- 
mînt și prevenirea extinderii ei în 
Cosmos, întărirea încrederii și secu
rității internaționale. întîlnirea de 
la Sofia a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor membre ale Tra
tatului de la Varșovia, din 1985, a 
elaborat o platformă amplă și cu
prinzătoare pentru soluționarea 
celor mai presante probleme inter
naționale în scopul salvgardării 
păcii in lume.

în pofida situației internaționale 
complexe — continuă raportul — 
forțele progresiste și iubitoare de 
pace au înregistrat noi succese în 
perioada care s-a scurs. Țările co
munității socialiste au continuat pro
cesul de edificare a noii societăți. 
Economiile lor s-au angajat pe ca
lea dezvoltării intensive, a introdu
cerii accelerate în producție și în 
viată a 'cuceririlor revoluției științi
fice si tehnice. Nivelul de trai al 
popoarelor lor s-a îmbunătățit. Con
sfătuirea economică la nivel înalt, 
care s-a desfășurat la Moscova, in 
1984. și Programul complex de co
laborare științifică si tehnică a ță
rilor membre ale C.A.E.R. pină în 
anul 2000 ilustrează posibilitățile 
sporite ale țărilor frățești de a găsi 
căile eficiente pentru soluționarea în 
comun a problemelor majore ale 
vieții.

Politica externă a Partidului Co
munist Bulgar și a R.P. Bulgaria, 
înfăptuită în strînsă conlucrare cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte 
țări socialiste frățești. — continuă 
raportul — a fost orientată în prin
cipal spre înlăturarea pericolului 
unui nou război, spre afirmarea co
existentei pașnice între state cu 
orînduiri sociale diferite.

La baza politicii noastre externe 
se află linia interacțiunii frățești, 
prieteniei și apropierii multilaterale 
de P.C.U.S. și Uniunea Sovietică. La 
ora actuală relațiile noastre cu 
U.R.S.S. intră într-o nouă etapă în 
care politica de apropiere multilate
rală a devenit cauza milioanelor de 
oameni din țara noastră și își gă
sesc expresia în forme noi de cola
borare economică și politică.

în perioada la care ne referim, 
relațiile dintre R.P. Bulgaria și ță
rile comunității socialiste s-au ridi
cat la un nou nivel, superior. Rela
țiile noastre cu Cehoslovacia. Cuba. 
Republica Democrată Germană, 
Laos, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și Vietnam se bazează pe 
principiile marxism-Ieninismulul și 
internaționalismului socialist, ele se 
dezvoltă în toate domeniile si la toa
te nivelurile și se caracterizează prin 
stabilitatea lor pe termen lung.

în conformitate cu directivele 
Congresului al XII-lea, R. P. Bul
garia promovează în mod activ și 
consecvent o politică de bună veci
nătate și prietenie, de colaborare și 
înțelegere reciprocă cu țările și po
poarele balcanice, o politică de con
solidare a păcii și securității în re
giunea noastră.

Propunerea privind transformarea 
Balcanilor intr-o zonă liberă de 
arma nucleară s-a bucurat de un 
larg ecou și sprijin nu numai din 
partea popoarelor și cercurilor con
ducătoare ale majorității statelor 
balcanice, ci și din partea forțelor 
iubitoare de pace din alte țări. S-au 
făcut primii pași pe calea înfăptui
rii acestei propuneri. In acest an, 
Anul Internațional al Păcii, este im
perios necesar să se caute noi posi
bilități ca această propunere să fie 
transpusă în viață. După părerea 
noastră, ar putea fi întreprinse ur
mătoarele măsuri practice :

— guvernele țărilor balcanice să 
facă in mod unilateral o declarație 
solemnă in care să se angajeze să 
nu amplaseze arme nucleare pe te
ritoriile lor, iar acolo unde ele exis
tă deja să nu permită altele noi și 
să reducă stocurile existente de ase
menea arme ;

— să se organizeze o adunare a 
popoarelor din țările balcanice cu 
participarea unor oameni politici, 
reprezentanți ai mișcărilor pentru 
pace, sindicatelor, organizațiilor de 
femei, de tineret și studențești, re
prezentanți ai bisericii și altor 
cercuri pentru a examina proble
mele legate de eliberarea Balcanilor 
de arme nucleare ;

— să se organizeze o întilnire a 
parlamentarilor din țările balcanice 
care să dezbată aceste probleme.

De un ecou favorabil s-a bucurat 
și propunerea comună a Republicii 
Populare Bulgaria și a Republicii 
Socialiste România cu privire la 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
liberă de arma chimică — subli
niază raportul. Fără îndoială, crea
rea unor asemenea zone în Balcani 
și în alte regiuni din Europa va con
tribui la încheierea cit mai grabnică 
a unei convenții internaționale pri
vind interzicerea armei chimice. 
Sîntem gata să trecem la dezbate
rea, împreună cu țările balcanice, a 
tuturor detaliilor legate de aceste 
inițiative, oricind, in orice moment 
și la oricare nivel.

Vom acționa și pe viitor pentru 
înfăptuirea propunerii formulate la 
cel de-al XII-lea Congres, și anume 
de a semna cu toate țările balcanice 
acorduri bilaterale care să includă 
un cod al relațiilor de bună vecină
tate.

Relațiile »u țările din Asia, Africa 
și America Latină constituie o 
orientare importantă a politicii ex
terne a partidului și statului nostru. 
R. P. Bulgaria întreține cu majori
tatea acestor țări relații politice și 
culturale active și o colaborare 

amplă și reciproc avantajoasă în do
meniile economic, tehnico-științific.

Oricît de diferite ar fi aceste țări, 
indiferent de calea pe care o ur
mează, la unește năzuința de a se 
dezvolta independent, fără ingerință 
străină. P. C. Bulgar și R. P. Bul
garia acordă o mare importanță re
lațiilor cu țările care promovează o 
orientare socialistă.

Sprijinim aspirațiile legitime ale 
popoarelor și statelor din Asia, Afri
ca și America Latină spre dezvol
tare independentă, independență na
țională autentică și participare la 
viața internațională, pe baza egali
tății în drepturi, lupta lor Împotriva 
politicii neocolonialiste, a acțiunilor 
hegemoniste și expansioniste ale 
imperialismului.

Sprijinim în continuare popoarele 
arabe în lupta lor pentru o regle
mentare globală echitabilă și dura
bilă a conflictului din Orientul Mij
lociu. Ne pronunțăm pentru convo
carea, sub egida O.N.U., a unei con
ferințe internaționale cu participarea 
tuturor părților interesate, inclu
siv Organizația pentru Eliberarea 
Palestinei — unicul reprezentant le
gitim al poporului arab palestinian.

Țara noastră — continuă raportul 
— dă o înaltă apreciere rolului cres- 
cind și importanței mișcării țărilor 
nealiniate în relațiile internaționale 
contemporane, in lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
rieocolonialismului, împotriva rasis
mului și apartheidului, pentru con
solidarea păcii și destinderii inter
naționale.

Republica Populară Bulgaria sus
ține activ cererile de restructurare a 
Întregului sistem de relații econo
mice internaționale pe o bază echi
tabilă și democratică,. de instaurare 
a unei noi ordini economice interna
ționale, de reglementare justă și 
imediată a problemei datoriei exter
ne — una din consecințele cele mai 
grave ale colonialismului și neo- 
colonialismului.

în conformitate cu principiile 
coexistenței pașnice. Bulgaria a ur
mărit să dezvolte in continuare re
lații de egalitate și reciproc avanta
joase cu țările capitaliste industria
lizate. în pofida situației internațio
nale complexe și încordate, a conti
nuat un dialog politic regulat la di
ferite niveluri datorită acțiunilor și 
inițiativelor noastre constructive și 
pozițiilor realiste ale guvernelor ma
jorității acestor țări.

R. P. Bulgaria acordă o mare im
portanță dezvoltării în continuare a 
relațiilor cu țările din Europa oc
cidentală. Europa, continent cu o bo
gată istorie și un imens aport la ci
vilizația umană — se arată — joacă 
un rol important pe arena politică 
mondială. în pofida deosebirilor, po
poarele europene împărtășesc dorința 
comună de a trăi în pace și securi
tate, de a dezvolta o cooperare eco
nomică și culturală reciproc avan
tajoasă, de a soluționa în comun 
problemele majore ale contempora
neității. Bulgaria va acționa în con
tinuare în favoarea unei colaborări 
largi, stabile și pe termen lung, 
pe bază de egalitate în sferele eco
nomiei, științei și tehnologiei. Aceas
tă cooperare capătă o mare însem
nătate politică ca bază materială a 
înțelegerii și încrederii. în același 
timp, ne opunem oricărei forme de 
discriminare, sancțiuni și embargo, 
și încercărilor de a folosi relațiile 
comerciale și tehnico-științifice ca 
mijloc de presiune, pentru submina
rea securității statelor și pentru a le 
face să fie dependente din punct 
de vedere financiar, economic și 
tehnologic.

Fidel tradițiilor sale, P.C. Bulgar 
a depus eforturi susținute pentru 
extinderea și întărirea în continuare 
a relațiilor și colaborării cu parti
dele comuniste și muncitorești. El 
întreține contacte sistematice cu 91 
de partide comuniste și muncito
rești. Se diversifică formele de 
schimburi între partide, crește efi
ciența lor ■— se arată în raport. în 
activitatea sa internațională, P.C. 
Bulgar este călăuzit de principiul 
potrivit căruia, în condițiile actuale, 
principala sarcină strategică a miș
cării comuniste este salvgardarea și 
consolidarea păcii, apărarea civili
zației umane de pericolul nuclear.

în situația economică, socială, 
ideologică și politică actuală, care 
se schimbă rapid, mișcarea comu
nistă este confruntată cu noi per
spective. Diversitatea crescîndă și 
multitudinea condițiilor și formelor 
luptei de clasă duc la deosebiri în 
abordările și aprecierile ce se fac 
de diferite partide. Din această 
cauză apar uneori și divergențe asu
pra unor probleme de principiu.

în pofida unor contradicții și di
ficultăți legate de particularitățile 
noii etape, mișcarea comunistă in
ternațională își menține și își afir
mă în continuare rolul ca cea mal 
influentă forță ideologică și politi
că a epocii noastre în favoarea pă
cii și progresului social. P.C. Bulgar 
respectă, totodată, eforturile parti
delor frățești în căutarea de noi so
luții politice, teoretice și abordări 
practice, în concordanță cu propria 
lor experiență și cu cea internațio
nală, cu specificul național și con
dițiile istorice concrete.

Raportul C.C. al P.C. Bulgar re
levă, in continuare, că dezvoltarea 
social-economică a țării în perioada 
celui de-al 8-lea cincinal constituie 
o nouă confirmare a vitalității și 
forței active a liniei generale din 
aprilie a P.C. Bulgar. înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al XII-lea și 
a indicațiilor ulterioare ale partidu
lui au garantat o dezvoltare stabilă 
și dinamică a economiei. în această 
perioadă a fost desfășurată o amplă 
activitate pentru a asigura dezvol
tarea intensivă a întregii economii 
naționale. Venitul național a crescut 
cu 20 la sută, fiecare procent din 
rata Iui de creștere echivalînd in 
prezent cu 224 milioane leva, adică 
o rată cu 29 la sută mai mare decît. 
cea din cincinalul al 7-lea și cu 81 
la sută mai mare decît cea din al 
6-lea cincinal.

A continuat perfecționarea struc
turii pe ramuri a economiei națio
nale. Industria, sectorul-cheie al e- 
conomiei naționale, asigură deja 
60,2 la sută din venitul național, 
față de 51,3 Ia sută în 1980.

In legătură cu aceste cuceriri fun
damentale în dezvoltarea social-eco
nomică în perioada de raport. Co
mitetul Central consideră oportun — 
subliniază documentul — să arate 
deschis ce sarcini nu au fost înde
plinite, ce slăbiciuni și lipsuri s-au 
constatat. în primul rînd, planul 
cincinal nu a fost îndeplinit în ce 
privește unii indicatori. Unii dintre 
indicatorii referitori la calitate au 
înregistrat o scădere. Totodată, 
cheltuielile materiale la 100 leva 
producție în unele sectoare au înre
gistrat o creștere. S-au manifestat 
anumite greutăți în aprovizionarea 
populației și economiei naționale cu 
energie electrică. Aceste lipsuri 
s-au datorat în mare parte unor

al XIII-lea
cauze de natură obiectivă : o peri
oadă îndelungată de secetă, o iarnă 
aspră, înrăutățirea conjuncturii pe 
piața internațională etc. Dar cauzele 
de ordin subiectiv nu sînt mai puț'n 
importante : reînnoirea lentă' și 
proasta întreținere a capacităților de 
producție ; unele greșeli de planifi
care, unele lipsuri în mecanismul e- 
conomic și aplicarea lui inconsec
ventă etc.

Raportul arată, apoi, că probleme
le revoluției tehnico-științifice au 
ocupat un loc deosebit in activita
tea Comitetului Central, a organe
lor locale de partid, a întregului 
partid.

în prezent, partidul și statul dis
pun de o concepție globală privind 
realizarea revoluției tehnico.-științi- 
fice în țară, concepție care consti
tuie una dintre cele mai mari cuce
riri ale muncii și conducerii parti
dului în perioada dintre congresele 
al XII-lea și al XIII-lea.

Cu toate realizările obținute — se 
arată în raport — este necesar însă 
să se spună clar și categoric că 
Bulgaria se află abia la începutul 
drumului lung și dificil care duce 
spre culmile progresului științific și 
tehnic modern. Sint încă multe pro
bleme nesoluționate, ne așteaptă o 
muncă imensă prin anvergura și 
complexitatea ei. Una dintre pro
blemele cele mai importante în 
acest domeniu se referă la perfec
ționarea principiului de planificare 
în domeniul dirijării progresului 
tehnico-științific. Aceasta implică 
restructurarea, hotărîtă a activității 
organelor de planificare, a conduce
rilor organizațiilor de autoconducere 
la toate eșaloanele, stabilind sarci
nile social-economice pe baza celor 
mai recente realizări și tendințe ale 
progresului tehnico-științific, a ex
perienței mondiale de vîrf.

Raportul subliniază ca indispen
sabilă reorganizarea hotărîtă a în
tregului sistem de pirghii și me
canisme de conducere a vieții eco
nomice și sociale. Aceasta privește 
mai ales formarea prețurilor, unde 
trebuie înlăturată birocrația și su
biectivismul. Nici funcționarea pir- 
ghiilor sistemului de finanțe și cre
dit nu este satisfăcătoare, se arată
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in raport. Creditele, impozitele, ta
rifele, dobinzile și taxele vamale nu 
stimulează suficient organizațiile 
economice în utilizarea realizărilor 
științei și tehnicii.

Formulînd strategia de aplicare a 
revoluției tehnico-științifice in țară, 
continuă raportul, Comitetul Central 
se călăuzește după profunda convin
gere că ea este în primul rind o 
revoluție tehnologică. De aici 
decurge necesitatea elaborării unei 
concepții naționale unice privind 
modernizarea tehnologică a econo
miei naționale, pe baza unei noi 
abordări in ce privește introducerea, 
perfecționarea și utilizarea tehnolo
giilor moderne și prospective. Pen
tru politica tehnologică este extrem 
de Importantă orientarea eforturilor 
spre tot ce va permite să fie ajunși 
din urmă producătorii mondiali de 
frunte în domeniile în care ne spe
cializăm sau să pătrundem pe piața 
tehnologiei, subliniază documentul.

în continuare, referindu-se la 
dezvoltarea ramurilor economiei na
ționale, raportul subliniază că in
dustria a cunoscut un puternic 
avînt. Ponderea ei în produsul so
cial global a sporit de la 66,4 la 
sută in 1980 la 70 la sută în 1985. 
în cincinalul al 8-lea s-au conturat 
tendințe de apropiere a ritmurilor de 
dezvoltare a ramurilor producătoare 
de mijloace de producție (grupa A) 
și a ramurilor producătoare de bu
nuri de consum (grupa B), ceea ce 
constituie expresia liniei partidului 
vizînd subordonarea dezvoltării eco
nomiei obiectivului creșterii nive
lului de trai al poporului.

Schimbări substanțiale au avut loc 
în structura interdepartamentală a 
industriei. Construcțiile de mașini și 
industria chimică s-au dezvoltat 
intr-un ritm rapid. Producția sub- 
ramurilor și a tipurilor de producție 
care creează mijloacele și condițiile 
pentru intensificarea și intelectuali- 
zarea muncii a crescut în ritmuri 
mai rapide.

Datorită preocupării permanente a 
Comitetului Central al partidului, 
construcțiile de mașini își afirmă tot 
mai mult rolul de frunte ca prin
cipal purtător al progresului tehnico- 
științific. Volumul producției acestei 
industrii a sporit cu 52 la sută, ceea 
ce reprezintă dublul creșterii pro
ducției industriale globale. Acest 
fenomen a exercitat o influență fa
vorabilă asupra întregului proces de 
reproducție. A sporit importanța 
ramurii pentru reutilarea tehnică și 
tehnologică a tuturor celorlalte 
ramuri ale economiei naționale, pen
tru mecanizarea complexă și auto
matizarea producției și pentru extin
derea posibilităților de export.

în document se relevă, apoi, că în 
urma înfăptuirii consecvente a poli
ticii din aprilie a partidului in do
meniul agriculturii, acest sector și-a 
continuat dezvoltarea intensivă. în 
cincinalul al 8-lea volumul mediu 
anual al producției a fost cu 6,3 la 
sută mai mare decît cel din cinci
nalul trecut. Producția de cereale a 
crescut în medie cu 3,4 la sută pe 
an în raport cu cincinalul anterior, 
cea de grîu — cu 19,1 Ia sută. Pro
ducția zootehnică a crescut cu 13,2 
Ia șută. Condițiile climatice nefavo
rabile din unii ani ai acestei peri
oade au creat agriculturii unele di
ficultăți care au îngreunat înfăptui
rea hotărîrii privind creșterea pro
ducției, formulată de Congresul al 
XII-lea.

în perioada la care se referă ra
portul, creșterea producției agricole 
a fost obținută în principal pe sea
ma sporirii randamentelor și pro
ductivității muncii. Este de remar
cat importanța pe care a dobindit-o 
sistemul de autoaprovizionare în 
cadrul localităților și gospodăriilor 
individuale.

Raportul C.C. al P.C.B. relevă că 
înfăptuirea hotăririlor Plenarei din 
februarie 1985 trebuie să determine 
o cotitură în dezvoltarea intensivă 
a producției agricole. în acest scop 
este necesar să fie luate măsuri ur
gente pentru depășirea unor lipsuri, 
să se confere noi dimensiuni și cri
terii muncii în acest domeniu.

Introducerea de sisteme științi
fic fundamentate de prelucrare a 
solului și rotație intensivă a cultu
rilor continuă să fie lentă, ceea ce 
împiedică un progres real în folosi
rea optimă a pămîntulul și a pro
ductivității lui.

In etapa actuală trebuie acordată 
o atenție deosebită calității forței de 
muncă din agricultură. în ultimii 
ani, structura pe vîrstă a celor ocu

al partidului
pați în agricultură se înrăutățește. 
Sint necesare măsuri complexe de 
ordin social, economic și cultural 
pentru a reține la sat mina de lucru 
și mai ales tinerii.

în cincinalul care a trecut, comer
țul exterior s-a dezvoltat conside
rabil — se subliniază în document — 
ritmul de creștere a schimburilor 
fiind superior ritmului de creștere 
a venitului național. Ca urmare a 
participării tării la diviziunea in
ternațională socialistă a muncii, au 
avut loc schimbări structurale într-o 
serie de ramuri, iar producția lor a 
crescut.

Raportul subliniază că, paralel cu 
dezvoltarea dinamică a ramurilor 
economiei naționale și cu succesele 
înregistrate, in această perioadă au 
fost constatate in domeniul econo
miei o serie de lipsuri. în pofida 
activității intense desfășurate pentru 
explicarea și înfăptuirea hotăririlor 
Conferinței naționale a partidului 
din 1984. cotitura necesară în îmbu
nătățirea calității producției nu a 
fost jealizată. Problema calității la 
scară națională nu a devenit încă 
principala preocupare pentru majo
ritatea organizațiilor de partid si 
economice. Posibilitățile bazei teh- 
nico-stiințifice nu sînt utilizate in
tegral. Pîrghiile mecanismului eco
nomic nu sînt suficient utilizate pen
tru a-i stimula pe lucrători să dea 
o producție de bună calitate. Meca
nismul economic nu stimulează su
ficient întreprinderile să-și îmbună
tățească activitatea de reparații in 
concordantă cu cerințele actuale ale 
reînnoirii tehnologice si sporirii efi
cientei producției. Au apărut pro
bleme. greutăți în dezvoltarea echi
librată si proporțională a economiei 
naționale. Spiritul creator si de ini
țiativă. riscul economic s-au lovit 
nu o dată de manifestări birocrati
ce. de inerție.

Complexitatea șl amploarea noilor 
sarcini si hotărîri impun reorganiza
rea _ activității la toate eșaloanele, 
îmbinarea acțiunilor revoluționare 
cu gîndirea revoluționară, ceea ce 
constituie garanția îndeplinirii ho- 
tărîrilor partidului — se subliniază 
în raport.

Ocupîndu-se de politica socială si 
de nivelul de trai, documentul evi
dențiază că. în conformitate cu ho
tărîrile Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Bulgar și ale 
programului social din decembrie, 
politica socială a fost orientată în 
direcția creșterii în continuare a ni
velului de trai al populației si per
fecționarea modului de viată socia
list. în același timp. Congresul a 
trasat sarcina de a transforma tot 
mai mult creșterea nivelului de trai 
într-un factor puternic de stimulare 
a dezvoltării economiei, de perfec
ționare a activității în toate sferele 
vieții sociale.

Rezultatele obținute In economie 
în perioada celui de-al optulea plan 
cincinal au creat condiții pentru sa
tisfacerea tot mai deplină a nevoi
lor materiale si spirituale ale po
porului. Venitul real pe locuitor a 
crescut cu 19,5 la sută. Salariile, care 
au sporit cu 17 la sută, continuă să 
reprezinte sursa de bază a creșterii 
acestuia.

O parte considerabilă a fondurilor 
sociale de consum a fost afectată 
pentru creșterea natalității și îmbu
nătățirea condițiilor de creștere a 
copiilor. în pofida acestui fapt, pro
blema demografică rămîne una din
tre preocupările majore. Rata scă
zută a natalității influențează și spo
rul natural redus al populației. Pon
derea persoanelor vîrstnice în struc
tura de vîrstă devine tot mai mare. 
De aceea — se arată în raport — 
este indispensabil să fie întărit și mai 
mult prestigiul social al maternită
ții și familiilor cu mulți copii, să fie 
acordată mai multă atenție întăririi 
familiei, creșterii și educării unei 
generații tinere active și sănătoase.

în al 9-lea cincinal — continuă ra
portul — este necesară depășirea 
rămînerii în urmă în dezvoltarea 
serviciilor pentru populație, asigu- 
rîndu-se premisele pentru creșterea 
cu 70—80 la sută a volumului aces
tora.

Extinderea construcției de locuințe 
și soluționarea problemei locuințelor 
ocupă un loc important în politica 
socială a partidului. Paralel cu con
struirea de blocuri în noile cartiere 
de locuit va trebui dublată rețeaua 
serviciilor complexe către populație, 

îmbunătățirea asistentei medicale 
acordate populației — arată raportul 
— ocupă un loc important în politi
ca socială a partidului. în ceea ce 
privește organizarea concediilor și a 
modului de recreare, care a fost îm
bunătățită — se spune în raport — 
trebuie continuată dezvoltarea edu
cației fizice de masă, a sportului și 
turismului ca factori importanți ai 
diversificării formelor de folosire a 
timpul liber al oamenilor mun
cii și tinerilor, ai îmbunătățirii să
nătății poporului și menținerii ca
pacității de muncă. i

Edificarea în continuare a socie
tății socialiste dezvoltate în Bul
garia — se relevă în raport — ne
cesită îmbinarea revoluției tehnico- 
științifice, în toate domeniile și ac
tivitățile, cu avantajele sistemului 
social socialist. Aceasta întărește 
într-o măsură foarte mare rolul și 
responsabilitatea frontului științific 
atit în cercetările și in activitățile 
de creație originale, cit și în studie
rea și utilizarea experienței și cu
ceririlor mondiale în domeniul ști
inței.

Relevînd succesele Însemnate în
registrate în domeniul științei și 
progresului tehnico-științific, după 
Plenara C.C. al P. C. Bulgar din 
aprilie, raportul pune In evidență 
înalta apreciere pe care Comitetul 
Central o dă rezultatelor obținute 
de oamenii de știință în eforturile 
lor pentru dezvoltarea in continuare 
tehnico-economică, socială si spiri
tuală a societății bulgare.

Totodată, se remarcă faptul că 
există în domeniul științei nume
roase probleme nerezolvate, dificul
tăți și lipsuri de natură obiectivă și 
subiectivă, nefiind îndeplinită sar
cina de a pune știința și progresul 
tehnico-științific la baza dezvoltării 
social-economice.

Principala cerință ce se pune în 
fața frontului științific în cel de-al 
nouălea cincinal și pînă în anul 
2000 este ca el să-și orienteze efor
turile în direcția unei soluționări 
complexe a problemelor fundamen
tale teoretice și aplicate ; reutilarea 
tehnologică a economiei naționale ; 
perfecționarea structurii și intensi
ficarea ansamblului complexului 
economic național ; creșterea efica
cității integrării socialiste economi
ce și tehnico-științifice ; îmbună
tățirea nivelului științific al ges
tiunii sociale ; formarea personali
tății socialiste.

Anii care au trecut după cel de-al 
XII-lea Congres al partidului s-au 
dovedit rodnici pentru arta și cul
tura bulgară, care au continuat să 
se afirme ca un factor activ al pro

gresului social-economic șl cultural 
al societății, al dezvoltării armo
nioase a omului socialist — subli
niază raportul.

Enumerînd o seamă de rezultate 
obținute în acest domeniu, raportul 
evidențiază că nivelul cultural ac
tual al poporului bulgar, relațiile 
politice, economice și culturale in
ternaționale tot mai active și dez
voltarea intensivă a țării impun ce
rințe tot mai ridicate în ce privește 
conținutul ideologic și calitățile es
tetice ale artpi și culturii. Dezvolta
rea socială impune creșterea în con
tinuare a umanismului socialist și a 
optimismului istoric al artei noastre, 
sporirea forței ei ideologice și edu
cative și întărirea spiritului ei civic. 
Sarcina este ca — folosind drept in
strument arta — să se formeze ale
se virtuți morale și un umanism ac
tiv, care să deschidă calea spre o 
concepție optimistă despre om.

Schimbările pozitive înregistrate 
în perioada la care se referă rapor
tul dovedesc maturitatea conduce
rii de către partid a activității cul
turale multilaterale, capacitatea 
sa de a soluționa la momentul 
oportun șl în spirit creator proble
mele și sarcinile care apar în fie
care nouă etapă.

în anii celui de-al optulea plan 
cincinal au fost tăcuți noi pași îna
inte în ce privește reforma învăță- 
mintului, în perfecționarea sistemu
lui de creștere a calificării cadrelor 
și în folosirea lor mai rațională, 
subliniază raportul. în înfăptuirea 
Tezelor cu privire Ia dezvoltarea în- 
vățămîntului, adoptate de C.C. al 
P.C. Bulgar în 1979, și a hotăririlor 
celui de-al XII-lea Congres al parti
dului, s-a depus o muncă substan
țială pentru a asigura cadrele nece
sare și condițiile materiale, tehnice 
și organizatorice indispensabile dez
voltării multilaterale a individului 
și deplinei lui realizări în viață.

Linia adoptată de partid în vederea 
unei dezvoltări accelerate a progre
sului tehnico-științific necesită 
schimbări esențiale în sistemul de 
învătămînt, se arată în continuare. 
Este necesară adoptarea unui nou 
stil de muncă în ce privește pregă
tirea si utilizarea rațională a poten
țialului de cadre al tării. Obiectivul 
este îmbunătățirea substanțială a 
pregătirii tinerei generații pentru a 
răspunde nevoilor tării privind un 
nou tip de personal, cu o gîndire 
teoretică si tehnologică dezvoltată, 
capabil să dea si să sintetizeze idei 
si soluții originale, să lupte cu per
severentă pentru transpunerea lor 
în practică.

Sarcinile calitativ noi din dome
niul învățămîntului si formării ca
drelor impun organelor de partid de 
la toate nivelurile, organizațiilor de 
stat, economice si sociale. Ministe-\ 
rului Educației Naționale si întregii 
societăți să desfășoare o activitate 
tot mai susținută în vederea creării 
condițiilor complexe, pentru dezvol
tarea si creșterea continuă- a omului 
pe Plan educativ, cultural si social. 
Aceasta va determina în cea mai 
mare măsură îndeplinirea obiective
lor pe care ni le fixăm, prezentul 
si viitorul tării noastre, relevă ra
portul.

în continuare, în raport se subli
niază că folosirea deplină a avanta
jelor istorice ale socialismului în 
condițiile revoluției tehnico-stiinți- 
fice este indisolubil legată de per
fectionarea conducerii sociale si de 
lărgirea democrației socialiste.

Evidențiind etapele parcurse în 
perfecționarea complexă a sistemului 
de conducere a economiei naționale, 
raportul arată că plenara din ianua
rie 1986 a formulat sarcini atotcu
prinzătoare privind realizarea unor 
schimbări calitative în sistemul de 
conducere si a unor modificări im
portante în structura aparatului de 
stat, a economiei, în sistemul de 
normative. în metodele si în stilul 
de conducere. Se arătă totodată că 
s-au întărit sensibil rolul si respon
sabilitățile conducătorului economic 
In calitate de reprezentant, pe de 
o parte, al colectivității de muncă 
în raporturile cu statul, și. Pe de 
altă parte, în calitate de reprezen
tant al statului în raporturile cu co
lectivul de muncă. A crescut rolul 
întreprinderii ca formă de bază în 
organizarea economiei. Combinatele 
si uniunile economice au înregistrat 
o nouă dezvoltare ca forme de con
centrare si specializare a producției.

în practică, schimbările interveni
te în raporturile între proprietar și 
gestionarul proprietății socialiste au 
impus necesitatea unei coordonări 
organice si mai adecvate a condu
cerii de stat planificate Si centrali
zate a economiei naționale cu ela
borarea unor planuri de întîmninare 
ale întreprinderilor. Obiectivul ur
mărit constă în a orienta tot mai 
mult planificarea de stat centrali
zată către soluționarea problemelor 
strategice ale dezvoltării economiei, 
degrevînd-o de' problemele curente 
ce nu sînt de competenta sa.

Raportul C.C. al P.C.B. arată, în 
continuare, că se află în curs de 
afirmare noi criterii de apreciere a 
activității economice susceptibile să 
stimuleze introducerea realizărilor 
progresului științific și tehnic, să 
ridice calitatea producției, să încu
rajeze economisirea de resurse de 
materiale și energie, să sporească 
eficiența economică.

S-a procedat la introducerea 
treptată a principiului autofinan
țării depline in toate organizațiile 
economice. Se reduce participarea 
bugetului la finanțarea activității 
economice. Se aplică pe o scară tot 
mai largă principiul potrivit căruia 
salariul este în funcție de rezultatele 
economice. în prezent este necesar 
să se creeze condițiile politice, eco
nomice și organizatorice pentru apli
carea consecventă a liniei strategice 
propuse de perfecționarea conduce
rii economiei naționale pe baza apli
cării și dezvoltării consecvente a 
principiului leninist al centralismu
lui democratic.

Referindu-se la rolul statului, al 
organizațiilor obștești și mișcărilor 
de masă, raportul arată că orientă
rile fundamentale ale dezvoltării 
viitoare a statului socialist trebuie 
să constea în dezvoltarea continuă a 
democrației directe și reprezenta
tive, în perfecționarea organizării și 
activității aparatului de stat și în 
întărirea controlului exercitat de 
popor, colectivele de muncă și or
ganizațiile de masă asupra activi
tății organelor de stat.

în prezent este necesară asigurarea 
participării și mai active a oameni
lor muncii, a întregii populații la 
activitatea organelor de stat în 
vederea îndeplinirii in cele mai bune 
condiții a obiectivelor dezvoltării 
sociale, subliniază documentul.

Sînt relevate, de asemenea, im
portanța și rolul Adunării Popu
lare, Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri, al consiliilor populara 
în perfecționarea democrației.

Raportul relevă că după cel de-al 

XII-lea Congres, partidul a dezvol
tat teza rolului crescînd al organi
zațiilor obștești, teza cu privire la 
confirmarea acestora drept garanți 
obștești ai înfăptuirii politicii parti
dului în diferite domenii ale vieții 
sociale. Practica a confirmat juste
țea acestei ooncepții a partidului. 
Organizațiile obștești și mișcările 
de masă aduc o contribuție tot mai 
importantă la dezvoltarea socială și 
economică a țării, la Întărirea uni
tății politico-ideologice a poporului, 
la coeziunea lui fermă în jurul 
politicii Plenarei din aprilie a P.CJB., 
la dezvoltarea creației socialiste și 
la educarea oamenilor muncii.

Subliniind că în perioada dintre 
cele două congrese au avut loc 
schimbări pozitive în activitatea cu 
tinerii și cu organizațiile de tineret, 
raportul arată că tînăra generație 
din Bulgaria contribuie cu și mai 
multă energie la dezvoltarea social- 
economică a țării și la administrarea 
problemelor sociale, utilizîndu-și 
toate capacitățile creatoare, inte
lectuale și profesionale.

In capitolul consacrat partidului, 
raportul subliniază că P.C. Bulgar 
s-a întărit în lupta pentru înfăptui
rea hotăririlor celui de-al XII-lea 
Congres, desfășurînd o amplă acti
vitate teoretică și organizatorică în 
vederea dezvăluirii si stăpînirii pro
ceselor calitativ noi ale dezvoltării societății.

Abordarea creatoare a problemei 
transpunerii în viață a hotăririlor 
de partid și-a găsit o expresie vie 
în activitatea teoretică și practică 
desfășurată după congres. Această 
activitate de mare amploare a parti
dului a avut o înrîurire uriașă asu
pra întregii vieți a țării.

Forța transformatoare a partidu
lui a crescut nu numai în lupta îm
potriva concepțiilor învechite, ci și 
în lupta împotriva metodelor de 
muncă și de conducere anacronice. 
Partidul are un rol din ce în ce mai 
mare ca factor care deschide calea 
unor tendințe și procese progresiste 
în dezvoltarea socială. S-a consolidat 
și mai mult Unitatea poporului în 
jurul liniei leniniste generale din 
aprilie a P.C. Bulgar, fapt ce și-a 
găsit o expresie deosebit de eloc
ventă în ultimul an al cincinalului, 
cînd economia s-a confruntat cu se
rioase dificultăți. Partidul a luat sub 
control situația complexă care s-a 
creat, nu a permis instaurarea con
fuziei și pesimismului, a adoptat un 
stil de muncă dinamic și a creat o 
atmosferă de lucru. In etapa actua
lă partidul pregătește condițiile și 
desfășoară o luptă generală pentru 
înfăptuirea revoluției tehnico-știin
țifice.

în perioada Ia care se referă ra
portul a continuat consolidarea nu
cleului partidului în toate structu
rile teritoriale și de producție ale 
țării, efectivul partidului sporind cu 
12,8 Ia sută. Au fost primiți 157 837 
noi membri. In prezent partidul nu
mără 932 055 membri.

In componența partidului au avut 
loc o serie de schimbări pozitive, 
caracterul lui muncitoresc s-a con
solidat.

Astăzi, caracterul organizat, con
cret și creator al vieții organizațiilor 
de partid, se arată în raport, consti
tuie un factor important al unei co
tituri în atitudinea comuniștilor față 
de progresul tehnico-științific.

O sarcină prioritară a verigilor de 
bază ale partidului o constituie 
atragerea tuturor comuniștilor la 
lupta pentru perfecționarea condu
cerii, pentru aplicarea și dezvoltarea 
creației tehnico-științifice, creșterea 
calificării și reciclarea cadrelor. Or
dinea de zi a adunărilor, întreaga 
viață de partid sînt chemate să sti
muleze interesul viu al comuniștilor 
față de problemele tehnico-științifU 
ce, să stimuleze tendința spre crea
ție, gîndirea tehnică și activitatea 
politică.

Relevînd ca necesară perfecționa
rea consecventă a activității orga
nelor superioare ale partidului, apro
fundarea activității de elaborare a 
strategiei și a aplicării ei in prac
tică, raportul arată că trebuie să se 
ridice la un nivel nou, mult mai 
înalt, principiul democrației în viata 
de partid. Sarcina este de a trans
forma democrația internă de partid 
într-un factor hotărîtor al atragerii 
comuniștilor la soluționarea proble
melor acute și la ordinea zilei ale 
practicii sociale.

Referindu-se la unele modificări 
propuse la Statutul partidului, ra
portul subliniază că adoptarea modi
ficărilor și completărilor propuse va 
face din Statut un instrument tot 
mai puternic de manifestare a rolu
lui revoluționar și novator al parti
dului.

In raport se analizează, apoi, mun
ca partidului cu cadrele, subliniin- 
du-se că in perioada de referință 
partidul a acordat o mare atenție 
activității vizind asigurarea deplinei 
concordante dintre componenta cali
tativă a cadrelor de partid, de stat, 
economice și sociale și necesitățile 
dezvoltării societății. In prezent, 
partidul dispune de un potențial 
numeros, solid și permanent, per
fectibil sub raport calitativ, de cadre 
de conducere.

O mare parte a activului de partid 
provine din rindul clasei muncitoare 
și al lucrătorilor din agricultură, 
nivelul de instruire al cadrelor de 
partid este înalt, iar analiza struc
turii cadrelor de partid din punct de 
vedere al virstei demonstrează că se 
asigură continuitatea între generații, 
activitatea comună a cadrelor tinere 
și a celor experimentate. In peri
oada de referință s-a înfăptuit con
secvent principiul rotației și al în
noirii cadrelor de partid.

Referitor la activitatea ideologică, 
raportul evidențiază că sarcina aces
teia este de a contribui si mai activ 
la crearea unui climat ideologic, po
litic, moral si psihologic în colecti
vele de muncă si societate, de na
tură să promoveze introducerea pe 
scară largă a cuceririlor tehnico- 
științifice. creșterea productivității 
muncii si îmbunătățirea calității pro
ducției ca o îndatorire socială si 
morală supremă. Cu alte cuvinte, 
folosind formele si mijloacele acti
vității ideologice, care trebuie să se 
afirme tot mai mult ca factor real 
în schimbările sociale, sînt necesare 
creșterea prestigiului social al crea
torului. stabilirea de noi criterii mo
rale si norme de comportament.

In încheierea raportului se arată 
că, în perioada dintre congresele al 
XII-lea si al XIII-lea ale P.C.B., a 
fost obținut un progres considerabil 
în toate domeniile, iar perspectivele 
definite pentru dezvoltarea vieții 
social-economice a tării în cel de-al 
9-lea cincinal si Pînă în anul 2000 au 
o importantă istorică. Ele se carac
terizează printr-o abordare nouă a 
punerii în practică a politicii de 
dezvoltare economică si tehnico- 
stiintifică accelerată, de îmbunătăți
re decisivă a calității, de ridicare a 
productivității muncii și a eficientei 
producției.
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Spiritul revoluționar
- spiritul faptei concrete

••• O j

(Urmare din pag. I)

mă ..a nune umărul" acolo unde e 
nevoie, fără a te mulțumi doar să 
observi, să constati sau să îndemni. 
Doar constatind că e secetă, că oă- 
mintul e ..tare ca niatra". fără a 
acționa cu SDirit revoluționar nentru 
a-I face roditor, centru a învinse 
vitregiile naturii, nu s-ar fi nutut 
dobîndi la Scornicești-Olt, Topolo- 
vătu Mare — Timiș. Preimer — 
Brașov. Pecica — Arad producțiile 
mari care au încununat anul trecut 
abnegația si eforturile comuniștilor, 
ale tuturor acestor veritabili cam- 
nioni ai recoltelor bogate. în locu
rile menționate — si în multe altele 
încă — oamenii au bus umărul din 
sreu. contopindu-se în același efort 
si specialistul de înaltă calificare, si 
mecanizatorul, si cooperatorul, lu- 
crînd laolaltă și cu sapa de prășit, 
si cu căldarea de udat. întelegînd 
si cunoscînd pămîntul. întelegînd si 
cunoscînd planta, pentru a realiza 
producții cit mai mari. în condam
nabil si păgubitor contrast cu aceas
tă atitudine de luptător, de revolu
ționar. de om al acțiunii s-au situat 
acei care au încercat ca din ..con
dițiile grele" să-si facă iustificări 
pentru inactivitate, pentru comodita
te. nentru indolentă. E vorba de cei 
care nădăiduiau că plapuma ..auto
criticii" poate tine încă o dată de 
cald. Spulberînd asemenea concepții 
nocive, secretarul general al parti
dului îndeamnă la o atitudine exi
gentă. responsabilă fată de intere
sele societății : ..Este necesar să se 
înțeleagă bine, de către toate orga
nele de partid si agricole, de către 
toti oamenii muncii din agricultură, 
că autocritica, recunoașterea lipsuri
lor si greșelilor nu pot înlocui pro
dusele agricole". Este astfel reafir
mat. la altitudinea superioară a im
perativelor socialismului, un stră
vechi si nestrămutat principiu de 
conduită : De ce să aud vorbe, cind 
văd fapte ? într- idevăr. însoțind 
atitudini de superficialitate, ușură
tatea de pleavă a vorbelor ..acope
ritoare" nu poate înlocui în nici un 
chin greutatea de bob plin a fap
telor.

Ne aflăm într-o etapă marca
tă — așa cum s-a subliniat la 
recenta plenară a Comitetului 
Central al partidului — de exi
gențele dezvoltării dinamice și in
tensive a economiei naționale, care 
solicită din plin devotamentul, efor
turile. priceperea si hărnicia comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii. Obiectivele majore și imediate 
ce stau în fata noastră, dintre care 
menționăm realizarea integrală a 
olanului la toate sortimentele, pre
cum si a producției suplimentare 
prevăzute pe 1986. acordîndu-se prio
ritate producției pentru export, spo
rirea mai accentuată a productivi
tății muncii, ridicarea nivelului teh
nic si calitativ al produselor, redu
cerea mai substanțială a consumu
rilor materiale si energetice, prin 
perfecționarea organizării si moder
nizarea proceselor de producție. în
deplinirea programelor în agricultu
ră, buna desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară cer ca — răs- 
punzind volumului si complexității 
crescînde ale îndatoririlor — orga
nele si organizațiile de oartid să-sî 
perfecționeze neîncetat stilul si me
todele de activitate, să se implice 
profund, dinamic si creator în clo

tv
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versuri șl cîntece realizată tn co
laborare cu Comitetul de cultură

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pen
tru intervalul 9 aprilie, ora 20 — 12
aprilie, ora 20. In țară: Vremea va fi 
caldă la Începutul intervalului, apoi 
se va răci incepînd din nord-vestul 
țării. Cerul va fi mai mult noros în 
sud-vestul, vestul, centrul și nordul 
țării, unde vor cădea ploi care vor 
avea mai ales caracter de averse în
soțite de descărcări electrice, tn cele
lalte regiuni, aversele de ploaie și des
cărcările electrice vor fi Izolate. Vin- 
tul va sufla slab pină la moderat, cu

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 și 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
(21 31 86) — I); 11: 13: 15; 17; 19
• Nea Mărin miliardar; VIITORUL 
(10 67 40) - 15; 17; 19
• Ultimul mohican: FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, FLACARA
(20 33 40) — 15; 17: 19
• Preria: MUNCA (21 50 97) — 15;
17: 19
• Aventuri în Ontario: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17: 19
• Hallo, taxi!: PROGRESUL (23 94 10)
— 15: 17: io
9 Program de desene animate — 
11; 13. Rumburak — 9; 15.15; 17,15.
întoarcerea din iad — 19,30: DOINA 
(16 35 38)
t O zi fără note — 9; 11, Un comi
sar acuză — 13: 15; 17: 19: TIMPURI 
NOI (15 61 10)
• Legenda dragostei: BUZEȘTI
(50 43 58) — 14.30: 17,30
• Munții albaștri: COTROCENI
(49 48 48) — 15; 17; 19
• Raidul vărgat: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11: 13; 15: 17,15; 19,30
• copie la indigo: STUDIO (39 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
• 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 (317171) — 15;
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 

cotul muncii și vieții de fiecare zi. 
Este de la sine înțeles că. in aceas
tă etapă de mari solicitări, in a in- 
făntui constă esența răspunderii co
muniste. Niciodată dind înapoi din 
fața răspunderilor, ci întotdeauna 
asumîndu-și-le pe deplin, niciodată 
mulțumit doar cu ce a realizat la 
un moment dat. ci întotdeauna gata 
să facă mai mult, niciodată copleșit 
de greutăți, ci întotdeauna gata să 
le înfrunte si să le învingă, comu
nistul. omul înaintat este un om ăl 
acțiunii revoluționare, al faptei re
voluționare. constituind un exemplu 
si exercitând o puternică înrîurire 
asupra celor din jur.

Așa după cum a ieșit puternic în 
evidență și din lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1—2 aprilie, 
o capacitate sporită de acțiu
ne revoluționară, de implicare 
profundă în viața . și activitatea 
colectivelor de oameni ai mun
cii cere ca organele si organizațiile 
de partid să ridice întreaga activi
tate politico-organizatorică la un ni
vel calitativ superior, potrivit exi
gentelor puse de partid în etapa 
actuală. Si aceasta în scopul întă
ririi, în toate unitățile, la toate eșa
loanele. a răspunderii politice a co
muniștilor. a_tuturor oamenilor mun
cii fată de îndeplinirea obiectivelor 
olanului de stat. Pretutindeni, orga
nele si_ organizațiile de partid tre
buie să militeze nentru menținerea 
și dezvoltarea spiritului revoluționar 
în muncă, pentru promovarea noului 
în toate domeniile si înlăturarea a 
ceea ce e vechi si nerimat, nentru 
aplicarea largă a cuceririlor stiintei 
si tehnicii moderne, a inițiativelor si 
experiențelor 'înaintate.

O admirabilă tradiție statornicită 
în anii socialismului este și aceea 
ca toate marile sărbători ale patriei 
să fie intîmpinate cu cununa bogată 
a faptelor. Fapta de pe șantier, 
fapta din uzină, fapta de pe ogor, 
fapta din laborator, toate faptele 
care duc țara înainte în neconteni
ta ei dezvoltare se constituie, așa
dar, în supremul omagiu — așa cum 
sint in zilele acestei frumoase pri
măveri înfăptuirile în muncă prin 
care întreg poporul cinstește cea 
âe”a ®5-a strălucită aniversare a 
Partidului Comunist Român.

Socialismul, ca orînduire nouă, de 
esență revoluționară, stabilește o 
nouă scară de valori în care crite
riul absolut de apreciere este mun
ca. rezultatele ei. „Gradul de acti
vitate al organelor de partid se mă
soară nu după numărul de ședințe, 
ci după felul în care se îndeplinesc 
hotărîrile si legile, după producțiile 
care se obțin — arată tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU. Deci, acti
vitatea de partid nu este ceva ab
stract. ea se măsoară prin rezulta
tele obținute în producție, în muncă. 
Rolul hotărîtor al partidului este de 
a asigura înfăptuirea programului 
economic de dezvoltare a forței ma
teriale a patriei noastre. Aceasta va 
asigura victoria socialismului si co
munismului".

Iată o înaltă si convingătoare eva
luare a spiritului revoluționar în 
acțiune. în fapta de fiecare zi. Iată 
fanta de fiecare zi pusă în lumina 
strălucitoare a finalității ei. în trai
nica, nepieritoarea columnă fără de 
sfîrsit a noii societăți socialiste si 
comuniste se află faptele noastre de 
fiecare zi.

și educație socialistă al județului 
Bacău

20.50 Tribuna TV. Partidul Comunist 
Român — gtndire novatoare, ac
țiune revoluționară • Activitatea 
politlco-educatlvă — factor dina
mizator ăl progresului multilate
ral al patriei

21,05 Film în serial (color): „Cel pa
tru Robinson" — episodul 3

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

intensificări trecătoare în regiunile 
din vestul țării și la munte, la început 
din sectorul sudic, apoi din nord-vest. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, local mal coborite 
în nordul și centrul țării, iar cele ma
xime între 13 și 23 grade, pe alocuri 
mai ridicate Ia începutul intervalului 
în sud-est. tn București: Vremea va 
fi caldă în primele zile, apoi se va 
răci ușor. Cerul va fi variabil la în
ceputul intervalului, apoi va prezenta 
înnorărl accentuate și trecătoare. Vor 
cădea averse de ploaie șl se vor pro
duce descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila intre 8 și 12 grade, iar 
cele maxime între 20 și 23 grade, mai 
ridicate în prima zi.

• 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

teatre

Cu privire la crearea de zone denuclearizate in Europa
Potrivit înțelegerii intervenite intre statele participante 

la Tratatul de la Varșovia, Ministerul Afacerilor Externe 
ol Republicii Populare Bulgaria a înmînat, la 8 aprilie 
a.c., reprezentanților diplomatici ai statelor europene,

S.U.A. și Canadei un apel conținînd chemarea de a în
treprinde acțiuni energice pentru realizarea propunerilor 
cu privire la crearea de zone libere de arme nucleare 
pe continentul european.

Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele europene,
S.U.A. și Canada in problema creării de zone denuclearizate în Europa

în actuala situație internațională 
complexă, cînd în fața popoarelor 
Europei și întregii omeniri se pune 
cu toată tăria problema de a trăi în 
pace sau de a pieri într-un război 
nuclear, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia consideră că 
este mai necesar ca oricînd să fie 
întreprinse acțiuni hotărite, să fie 
luate măsuri concrete pentru înceta
rea neîntîrziată a cursei înarmărilor, 
în primul rînd nucleare, pentru pre- 
întîmpinarea extinderii ei in Cosmos, 
pentru trecerea la dezarmare si 
înlăturarea amenințării nucleare.

în legătură cu aceasta, ele sprijină 
programul propus de Uniunea Sovie
tică privind lichidarea generală și 
totală pînă la sfîrșitul acestui secol 
a armelor nucleare și chimice, pre
cum și reducerea armamentelor con
venționale și a forțelor armate. Ele 
nutresc convingerea că înfăptuirea 
dezarmării nucleare ar conduce la 
crearea unei lumi a securității pen
tru toate popoarele europene și ale 
întregii planete. Un prim pas de, în
semnătate excepțională pentru elibe
rarea continentului european de 
arma nucleară și întărirea securității 
europene l-ar reprezenta lichidarea 
completă a rachetelor cu rază medie 
de acțiune ale U.R.S.S. și S.U.A. din 
Europa.

în direcția eforturilor generale în
dreptate spre înlăturarea pericolului 
nuclear se înscriu propunerile pri
vind crearea de zone libere de arma 
nucleară în diferite regiuni ale con
tinentului european. în favoarea că
rora statele participante la Tratatul 
de la Varșovia se pronunță cu con
secvență și insistentă. Ele remarcă 
faptul că în unele regiuni ale lumii 
zonele denuclearizate constituie o 
realitate politică.

Crearea de zone denuclearizate în 
Europa devine în prezent mai actua
lă ca oricînd. Aici, ca în nici o altă 
regiune, concentrarea forțelor arma
te și a armamentelor a atins limite 
periculoase, nivelul confruntării nu
cleare este ridicat, iar riscul izbuc
nirii unui război nuclear datorită 
unui accident este mare.

După convingerea statelor aliate, 
crearea de zone denuclearizate în 
Europa ar contribui la întărirea 
securității statelor participante la 
astfel de zone și, de asemenea, a 
securității europene și internaționale 
în ansamblu, la consolidarea stabili
tății și încrederii reciproce, la re
luarea procesului destinderii, la re
ducerea forțelor armate și armamen
telor. la întărirea regimului neproli- 
ferării armelor nucleare, la extinde
rea folosirii pașnice a energiei nu
cleare. Crearea de zone denucleari
zate se află în strînsă interconexiu
ne cu dezvoltarea bunei vecinătăți, 
înțelegerii reciproce și. colaborării.

Guvernele altor state europene se 
pronunță, de asemenea, pentru crea
rea de zone denuclearizate în dife
rite regiuni ale Europei. Această idee 
se bucură de sprijinul parlamente
lor. partidelor politice, unor largi 
cercuri ale opiniei publice. Propu
neri privind crearea de zone denu
clearizate pe continent au fost a- 
vansate, ca o măsură importantă de 
întărire a încrederii, la Conferința de 
la Stockholm și sint, de asemenea, 
examinate în cadrul altor foruri in
ternaționale. O mare importanță se 
atribuie creării de zone denucleari

VARȘOVIA

Reuniune consacrată problemelor educației
O cuvîntare a tovarășului W. Jaruzelski

VARȘOVIA 8 (Agerpres) — La 
Varșovia a avut loc o reuniune a 
reprezentanților organizațiilor ob
ștești, de tineret și ai instituțiilor ds 
învățămint consacrată acțiunilor 
menite . să formeze și să dezvolte 
profilul moral al poporului polonez 
— relatează agenția P.A.P.

Luînd cuvîntul la încheierea lu
crărilor, Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, a subliniat că socialismul, 
prin esența sa, creează premisele

R. P. D. Coreeană condamnă accelerarea pregătirilor 
militare în Coreea de Sud

PHENIAN 8 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că Ministe
rul Afacerilor Externe al R.P.D. Co
reene a dat publicității o declarație 
în care condamnă cu fermitate ca
lomniile la adresa R.P.D. Coreene 
conținute în documentele și declara
țiile publicate de oficialitățile ame
ricane și sud-coreene, după așa-zisa 
„reuniune consultativă anuală", des
fășurată la Seul cu participarea mi
nistrului american al apărării, Cas
par Weinberger. Atit în declarația 
comună americano-sud-coreeană, cit 
și in interviul, acordat presei de 
Weinberger — se arată.în declarație 
— s-a insistat, mai mult ca oricînd, 
asupra unor pretexte absurde, cum 
ar fi imaginarul „pericol al invaziei 
împotriva Sudului" sau a posibilită
ții unei „provocări militare" din 
partea Nordului Coreei, pînă la 
Jocurile Olimpice din 1988.

Conflictul irakiano-iranian
BAGDAD 8 (Agerpres). — Forțele 

irakiene care operează în zona cen
trală a frontului au eliberat, în 
urma unui atac efectuat sub acope
rirea artileriei și cu sprijinul forțe
lor aeriene, patru înălțimi pe un 
teritoriu de patru km de-a lungul 
frontierei din guvernoratul Missan 
— informează un comunicat difuzat 
la Bagdad și citat de agențiile 
A.F.P. și Associated Press. Pe fron
tul de sud, avioanele și elicopterele 
irakiene au întreprins, luni. 210 
misiuni de luptă asupra pozițiilor 
iraniene, distrugînd patru poduri 
militare.

Comunicatul afirmă că artileria ira

zate de către Organizația Națiunilor 
Unite.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sint împotriva acumu
lării de armamente nucleare în Eu
ropa și pretutindeni în lume. Ele se 
pronunță pentru încetarea amplasării 
de noi arme nucleare pe continent. 
pentru reducerea lor, pentru elibe
rarea deplină a Europei de armele 
nucleare, atit cu rază medie de ac
țiune, cit și tactice. Propunerile lor 
în această privință rămin in vigoare.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia pornesc de la premisa 
că realizarea propunerilor privind 
crearea in diferite regiuni ale Eu
ropei de zone complet libere de arma 
nucleară depinde de voința politică, 
de hotărirea comună a statelor inte
resate din regiunea respectivă. Sint 
necesare noi eforturi din partea lor 
și creșterea aportului constructiv din 
partea altor state. înțelegerile cu 
privire la crearea de zone denuclea
rizate trebuie să corespundă norme
lor general recunoscute ale dreptu
lui internațional, să asigure respec
tarea strictă a statutului lor auten
tic de zonă denuclearizătă în con
dițiile unui control adecvat.

Totodată, statele posesoare de 
arme nucleare trebuie să-și asume 
angajamentul de a respecta strict 
statutul zonelor denuclearizate, de a 
se abține de la folosirea sau ame
nințarea cu folosirea armei nu
cleare împotriva statelor din zonele 
respective.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sint convinse că crearea 
și eficacitatea zonelor denucleari
zate depind în mare măsură și de 
atitudinea altor state, în primul rînd 
nucleare, fată de asemenea zone. 
Ele rețin faptul că U.R.S.S. sprijină 
hotărît crearea de zone denucleari
zate în Europa și că ea este gata să 
ofere garanții corespunzătoare aces
tor zone; ele așteaptă ca S.U.A.. 
Anglia și Franța să manifeste a- 
ceeași atitudine.

Statele aliate salută eforturile 
statelor respective vizind crearea 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei. Perspectiva consolidării ac
tualului statut, în fapt de zonă de- 
nuclearizată, al acestei regiuni de
vine mai reală prin faptul că 
U.R.S.S. este gata să ofere garanții 
corespunzătoare țărilor participante 
la această zonă, prin încheierea cu 
acestea a unui acord multilateral 
sau a unor acorduri bilaterale. La 
creșterea eficacității acestei zone ar 
contribui acordarea de garanții si
milare de către S.U.A., Anglia șl 
Franța. Statele participante la Tra
tatul de la Varșovia remarcă, de a- 
semenea, faptul că U.R.S.S. este gata 
să întreprindă și alți pași concreți 
pentru transpunerea în viață a ideii 
creării unei zone denuclearizate în 
nordul Europei.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță, de aseme
nea, în sprijinul creării unei zone 
libere de arma nucleară in Balcani, 
al eforturilor de întărire a securită
ții, de dezvoltare a încrederii, bunei 
vecinătăți și colaborării dintre sta
tele balcanice. Ele salută dialogul 
multilateral început în această pro
blemă între statele balcanice și chea
mă la continuarea și adîncirea a- 
cestuia.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia susțin propunerea Sue

educării în spirit moral sănătos a 
tinerei generații, dar aceasta nu se 
produce de la sine. De aceea, a spus 
el, sint necesare lupta împotriva 
fenomenelor de patologie socială, 
educația prin muncă, în spiritul 
respectării legilor și echității sociale, 
pentru ca tinerii să-și însușească 
morala socialistă — informează 
agenția P.A.P. Toate acestea, a sub
liniat W. Jaruzelski, cer răspân
direa largă a cunoștințelor eco
nomice, istorice și juridice, edu
carea în ideea ca Polonia să fie o 
țară socialistă puternică.

Invocînd asemenea pretexte — pe 
care însăși realitatea le infirmă, 
fiind total lipsite de temei — par
tea americano-sud-coreeană s-a pro
nunțat deschis pentru o accelerare a 
pregătirilor de război — se arată în 
declarația M.A.E. al R.P.D.C.

în repetate ocazii, R.P.D. Coreea
nă a făcut propuneri și a acționat 
invariabil pentru atenuarea tensiunii 
în Coreea și rezolvarea problemei 
coreene pe cale pașnică, prin dialog 
și negocieri, în timp ce declarația 
comună americano-sud-coreeană e- 
vidențiază intențiile de pregătire a 
unui război și o încercare de ame
nințare la adresa populației din Co
reea' de Sud, care și-a intensificat 
lupta împotriva regimului dictato
rial și a dominației străine, demon- 
strind criza iremediabilă in care se 
află autoritățile de la Seul și spri
jinitorii lor.

niană a bombardat orașele irakiene 
de frontieră Mandali și Khanaquin.

TEHERAN 8 (Agerpres). — Arti
leria iraniană a bombardat instala
țiile economice și petroliere din ora
șele Naft Khaneh și Banmil (din 
estul Irakului), provocînd pagube 
importante — a anunțat postul de 
radio Teheran, citat de agenția 
France Presse. Postul de radio a 
menționat că forțele iraniene au 
respins un atac irakian lansat 
într-o zonă situată Intre Sharhanl și 
Insulele Majnoun.

Totodată, orașul iranian Abadan a 
fost supus tirurilor artileriei grele 
irakiene. 

diei de a se crea in Europa, de-a 
lungul frontierei dintre statele Tra
tatului de la Varșovia și ale 
N.A.T.O., o zonă liberă de arme nu
cleare tactice. Ele consideră că, in 
scopul sporirii eficienței acesteia, 
zona trebuie extinsă de ambele 
părți, luindu-se în considerare ca
racteristicile tactice și tehnice ale 
acestor arme. Crearea unei aseme
nea zone ar putea fi începută în 
Europa centrală.

De o mare importanță pentru rea
lizarea practică a ideii creării de 
zone denuclearizate in Europa ar 
fi asumarea de către Uniunea Sovie
tică și Statele Unite ale, Americii a 
angajamentului reciproc de a se ab
ține de la amplasarea oricăror arme 
nucleare pe teritoriile statelor unde 
nu există astfel de arme și, de ase
menea, de a nu spori stocurile de 
arme nucleare și de a nu le înlocui 
cu altele noi în țările unde acestea 
au fost deja amplasate. Totodată, 
este necesar ca statele nenucleare, 
care în prezent nu au pe teritoriul 
lor arme nucleare, să nu admită am
plasarea unor asemenea arme pe te
ritoriul lor. Aceste măsuri ar con
tribui Ia prevenirea proliferării te
ritoriale a armelor nucleare, la limi
tarea cursei înarmărilor nucleare. Ia 
asigurarea echilibrului de forțe la 
nivelul cel mai scăzut, la menținerea 
statutului, în fapt de zonă denu- 
clearizată, al acelor state pe terito
riul cărora nu există arme nucleare.

Pornind de la necesitatea eliberă
rii Europei de pericolul nuclear,’ mi- 
litînd pentru înlăturarea completă a 
armei nucleare din viata popoare
lor, avind in vedere experiența acu
mulată în domeniul creării de zone 
denuclearizate, principiile și preve
derile Actului final de la Helsinki 
și în dorința dezvoltării în continua
re a procesului general-european, 
statele participante la Tratatul de la 
Varșovia:

— Se adresează statelor europene, 
S.U.A. și Canadei cu chemarea dea 
întreprinde acțiuni energice pentru 
realizarea propunerilor privind crea
rea de zone libere de arme nucleare 
pe continentul european;

— cheamă la sprijinirea eforturi
lor statelor care se pronunță pen
tru crearea de zone denuclearizate, 
inclusiv în cadrul forurilor interna
ționale corespunzătoare;

— se declară gata să participe la 
un schimb aprofundat și concret de, 
păreri între statele interesate res
pective, pentru a contribui la reali
zarea de măsuri practice privind 
crearea de zone denuclearizate în 
nordul Europei și în Balcani;

— se pronunță pentru începerea de 
negocieri intre statele interesate in 
problema creării unei zone libere de 
arme nucleare taptice în centrul Eu
ropei.

Statele participante la Tratatul de 
la Varșovia sînt convinse că perico
lul nuclear trebuie și poate fi eli
minat. Aceasta reclamă acțiuni e- 
nergice și hotărite din partea tu
turor statelor, nucleare și nenuclea
re, participante la alianțe politico- 
militare, neutre și nealiniate. Crea
rea de zone denuclearizate pe con
tinentul european trebuie să devină 
un pas important pe calea asigură
rii securității popoarelor acestui 
continent, a eliberării Europei de 
armele nucleare.

AMERICA CENTRALĂ 
întrunirea 

de la Ciudad de Panama
CIUDAD DE PANAMA 8 (Ager

pres). — în capitala Republicii Pa
nama au luat sfîrșit lucrările reu
niunii comune a miniștrilor relați
ilor externe ai țărilor membre ale 
„Grupului de la Contadora", „Gru
pului de sprijin" și din statele cen- 
tro-americane consacrate soluționării 
politice a situației din America Cen
trală.

„Comunicatul de la Ciudad de Pa
nama", emis de miniștrii relațiilor 
externe din Columbia, Mexic, Pa
nama și Venezuela și, respectiv, 
Argentina, Brazilia, Peru și Uru
guay, reafirmă că procesul de nego
cieri diplomatice sub auspiciile „Gru
pului de la Contadora" constituie 
unicul mijloc viabil pentru obține
rea unei înțelegeri politice și instau
rarea unui climat real de pace in 
America Centrală. „Grupul de la 
Corțtadora" și „Grupul de sprijin" 
au invitat țările centro-americane să 
se reunească la 6 iunie, in Panama, 
în vederea finalizării negocierilor 
asupra Actului de pace și coope
rare în America Centrală, semnarea 
și intrarea in vigoare a tratatului 
și îndeplinirea angajamentelor pre
văzute de acesta constituind bazele 
esențiale pentru ■ pacea în regiune.

I AGENȚIILE DE PRESĂ
I TRANSMIT:

CONFLICT DE MUNCA. După I 
1 eșuarea negocierilor dintre patro- | 

nat și reprezentanții a cinci uniuni 
sindicale de ramură privind ac- | 

| ceptarea revendicărilor de îmbună
tățire a condițiilor de muncă și de ' 

■ viață, in Norvegia s-a anunțat in
stituirea unui lock-out, măsură I 
drastică ce afectează peste 115 000 I 
de salariați din industriile meta
lurgică. chimică. electrotehnică. I 

I textilă, din construcții și servicii.
I LA BORDUL STAȚIEI „MIR". . 
J Cosmonauta sovietici Leonid Kizfm 

și Vladimir Soloviov au efectuat la '
18 aprilie verificări ale agregatelor 

și sistemelor stației, precum si apa- I
I raturii de bord. Au fost prevăzute | 

o experiență tehnică de verificare

Ia dinamicii elementelor exterioare i 
de construcție ale stafiei, contro
larea funcționării ordinatoarelor. '

I corectarea orbitei complexului or
bital. S-au preconizat, de aseme- I

I nea, observații ale unor obiective I 
geologice din regiunea orașului j Dușanbe.

30 de ani de la semnarea Acordului de colaborare 

culturală dintre România și Uniunea Sovietică 

Expoziție de carte românească la Moscova
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

M. Chebeleu transmite : La Biblio
teca unională de stat V.I. Lenin din 
Moscova a fost deschisă o expozi
ție de carte românească, consacra
tă împlinirii a 30 de ani de la sem
narea Acordului de colaborare cul
turală dintre România și Uniunea 
Sovietică.

La loc de frunte sint prezentate 
lucrări din gindirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. Sînt ex
puse, de asemenea, volume din li
teratura social-politică și materiale 
care reflectă succesele obținute de 
poporul român in edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in România, opere reprezenta
tive din literatura română clasică 
și contemporană traduse in limba 
rusă, albume de artă, documente 
ce oglindesc dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și prietenie tradițio
nală dintre partidele, țările și po
poarele noastre pe multiple planuri, 
inclusiv pe tărim cultural.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej s-au evidențiat dezvoltarea 
fructuoasă a schimbului de valori 
spirituale dintre România și Uniu
nea Sovietică, rolul colaborării cul

Vizita delegației U.T.C. in R.S. Cehoslovacă
PRAG A 8 (Agerpres). — Delegația 

Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Nicu Ceaușescu. 
membru supleant al Comitetului. Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.. care 
efectuează o vizită în R.S. Ceho
slovacă, la invitația Uniunii Socia
liste a Tineretului din această tară, 
a avut convorbiri cu Jaroslav Jene- 
ral. președintele Comitetului Central 
al U.S.T.

Cu acest prilej, a fost evidențiat 
cursul mereu ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre 
U.T.C. și U.S.T., ca expresie a bune
lor relații existente între partidele, 
țările și popoarele noastre, care se

CONVORBIRI ROMÂNO-BULGARE
SOFIA 8 (Agerpres). — Președin

tele Consiliului de Miniștri al R-P. 
Bulgaria, Gheorghi Atanasov, l-a 
primit, marți. Pe loan Avram, mi
nistrul român al energiei electrice, 
aflat într-o vizită la Sofia. Au fost 
discutate probleme privind înfăp

Congresul Partidului Muncii din Israel
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Marți 

după-amiază s-a deschis’ cel de-al 
IV-lea Congres al Partidului Muncii 
din Israel.

Shimon Peres, președintele Parti
dului Muncii din Israel, partid de 
guvernămînt, a rostit o cuvintare, 
in care sint relevate aspectele prin
cipale ale proiectelor de rezoluții su
puse dezbaterilor, preocupările ac

florența: Azi începe Congresul P. C. Italian
lncepind de astăzi si pină dumi

nică. la Florența urmează să se 
desfășoare lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al P.C. Italian, 
eveniment cu profunde semnifica
ții pentru comuniștii italieni, ca și 
pentru viata politică a întregii țări.

Convocat incă din toamna anului 
trecut. Congresul P.C.I. a fost pre
cedat de ample dezbateri — desfă
șurate in adunările celor aproape 
12 000 de organizații de bază și in 
congresele federațiilor provinciale — 
asupra celor două documente: pro
iectul de Teze și Liniile esențiale 
de propuneri programatice, discu
tate si aprobate în prealabil de că
tre Comitetul Central al partidu
lui.

în cadrul unei conferințe de pre
să. organizate la sediul Direcțiunii 
P.C.I.. Gavino Angius. membru al 
Direcțiunii și al Secretariatului 
partidului, a făcut cunoscut că 
dezbaterile, la care au luat parte 
circa 350 000 de comuniști sau re
prezentanți ai altor forțe politice 
democratice din tară, s-au concen
trat. în primul rind. asupra alter
nativei democratice, opțiune con
cepută ca o acțiune de reînnoire, 
la care sint chemate să participe, 
alături de partidele care fac parte 
din mișcarea muncitorească — co
muniștii și socialiștii — si alte for
te democratice si progresiste din 
țară. Esențiale rămin insă în acest 
cadru raporturile dintre cele două 
principale partide de stingă — 
P.C.I. si P.S.I. Tocmai de aceea, in

ORIENTUL MIJLOCIU
• Forumul Comitetului O.N.V. pentru exercitarea drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinian • O declarație a 

președintelui Comitetului Executiv al O.E.P.
ANKARA 8 (Agerpres). — La 

Istanbul au început luni lucrările 
celui de-al 13-lea forum al Comite
tului O.N.U. pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale poporu
lui palestinian, din care fac parte 20 
de state, între care și România.

Prezentind raportul comitetului, 
vicepreședintele acestuia, George 
Agius . (Malta), a subliniat necesita
tea convocării unei conferințe inter
naționale consacrate Orientului Mij
lociu și problemei palestiniene. El 
a afirmat că forumul de la Istanbul 
va contribui Ia recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian.

în discursul inaugural, președinte
le simpozionului, ministrul de ex
terne al țării gazdă. Vahit Halefoglu, 
a declarat că o pace justă și dura
bilă in Orientul Mijlociu poate fi 
realizată doar în condițiile recu
noașterii drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, inclusiv drep
tul la autodeterminare, și ale retra
gerii Israelului din teritoriile arabe 
ocupate. Turcia, a spus el, sprijină 
cu fermitate cauza poporului pales
tinian atit in- cadrul O.N.U. cit și al 
altor conferințe și activități inter
naționale.

KUWEIT 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa

turale in apropierea și mai buna 
cunoaștere reciprocă a popoarelor 
celor două țări, a succeselor obținu
te în edificarea socialismului in 
România și in construcția socialis
mului și comunismului în Uniunea 
Sovietică. S-a exprimat dorința re
ciprocă de a se acționa pentru 
adîncirea și diversificarea relațiilor 
de colaborare culturală dintre po
poarele celor două țări.

Au participat, reprezentant! ai 
M.A.E. al U.R.S.S., ai Ministerului 
Culturii, colaboratori ai bibliotecii, 
un numeros public. Au fost, de 
asemenea, prezenți membri ai 
ambasadei române.

Cu același prilej, ambasadorul 
țării noastre la Moscova, Traian 
Dudaș, a oferit un cocteil.

Au participat V. P. Loghinov, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, P. I. Sabanov, adjunct al 
ministrului culturii al U.R.S.S., re
prezentanți ai secției relații exter
ne a C.C. al P.C.U.S., conducători 
de instituții culturale și de artă, 
■membri ai conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, reprezentanți ai altor orga
nizații de masă și obștești, oameni 
de cultură și artă, ziariști.

dezvoltă pe baza înțelegerilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Gustav 
Husak. secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace,

în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la un schimb de informații si ex
periență asupra preocupărilor actua
le ale organizațiilor de tineret din 
România si Cehoslovacia. Au fost 
abordate, de asemenea, aspecte ale 
mișcării internaționale de tineret si 
studenti.

tuirea înțelegerilor convenite în 
cursul întîlnirilor româno-bulgare Ia 
nivel înalt. De ambele părți s-a ex
primat dorința de dezvoltare a coo
perării economice in realizarea unor 
obiective de interes comun.

tuale ale partidului legate de reali
zarea păcii în Orientul Mijlociu, pre
cum și probleme economice și sociale 
cu care se confruntă in prezent 
Israelul.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Ion Stoian, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

ultimele luni, cu prilejul dezbate
rilor premergătoare congresului, 
s-au înmulțit apelurile la unitate, 
la depășirea dificultăților care se 
manifestă in prezent în colabora
rea dintre socialiști și comuniști. 
Dezbaterile au evidențiat, de ase
menea, necesitatea întăririi capaci
tății organizatorice si de acțiune a 
partidului, a stringerii legăturilor 
sale cu noile generații, cu forțele 
productive, cu intelectualii, a re
adaptării continue a politicii sale 
la realitățile societății italiene.

Un amplu spațiu au deținut în 
dezbateri problemele păcii si de
zarmării devenite, după cum se 
arată și în Teze, hotăritoare pentru 
progresul popoarelor, pentru în
săși supraviețuirea civilizației 
umane. Anul Internațional al Pă
cii. a declarat în acest sens Gian
carlo Pajetta, membru al Direcțiu
nii si al Secretariatului P.C.I.. nu 
trebuită rămînă un an de decla
rații si proclamații. Pentru aceasta 
sint necesare acțiuni si inițiative 
proprii din partea tuturor guver
nelor. lupta tenace si constantă a 
unor ample forte politice si miș
cări pacifiste. în ce ii privește, co
muniștii Italieni sint hotărlți să 
nu-si precupețească nici de acum 
înainte eforturile spre înfăptuirea 
idealurilor de pace, libertate si in
dependență ale popoarelor.

Radu BOGDAN
Roma, 8 

lestinei, Yasser Arafat, a declarat că 
obiectivul revoluției palestiniene 
este crearea unui stat democratic în 
care musulmanii, creștinii și evreii 
să trăiască în condiții de dreptate și 
fără discriminare. într-un interviu 
acordat revistei kuweitiene „Al- 
Mujtamaa", el a lansat un apei la 
unitatea țărilor arabe pentru a pu
tea face față problemelor cu care 
este confruntată lumea arabă și a 
subliniat că revoluția palestiniană 
este gata să deschidă o nouă pagină 
în direcția unificării pozițiilor ara
be. Potrivit președintelui Comitetu
lui Executiv al O.E.P., conducerea 
O.E.P. este gata să ajungă la unitate 
politică cu celelalte grupuri palesti
niene.

RIAD 8 (Agerpres). — în cadrul 
convorbirilor purtate cu vicepre
ședintele S.U.A., George Bush, re
gele Fahd al Arabiei Saudite a sub
liniat că o soluție radicală in Orien
tul Mijlociu trebuie să garanteze 
drepturile legitime ale poporului 
palestinian. Orice încercare de a ex
ploata situația prezentă în regiune 
pentru a impune o soluție care nu 
ține seama de drepturile poporului 
palestinian nu va avea niciodată șan
se de succes, a menționat suveranul 
saudit, după cum informează agen
ția K.U.N.A.
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0 Teatrul National (14 71 71, sala 
mică): Ploșnița — 17,30; (sala Ate
lier) : Cartea lui Iovîță — 17
• Filarmonica „George Enescu"
(15 68 75, Muzeul de artă): „Laureați 
ai concursurilor internaționale* *. Si- 
mona-Dana Ciocîrlie — pian — 18;
(Ateneul Român): Recital de pian 
Roxana Lazăr — 19
• Opera Română (13 18 57): Rapso
dia I, Bolero, Carmen — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Sil
via — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Unchiul Vania — 18,30; (sala Grădi
na Icoanei, 11 95 44): Gustul parveni
rii — 18,30
O Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Băr
batul... și femeile — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Cap
cană pentru un bărbat singur — 19 
0 Teatrul „C. I. Nottara* (59 31 03, 
sala Magheru): Amintirile Sarei 
Bernhardt — 18,30; (sala Studio): 
Craii de Curtea Veche — 19
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Cursa de Vîena — 18,30
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase* (sala Savoy, 15 56 78): Gong ’86 
—- 18: (sala Victoria, 50 58 65): Eu vă 
fac să rîdețî — 19
0 Ansamblul ..Rapsodia Română“ 
(13 13 00): Pe sub cetini la izvoare 
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55): 
Toate pînzele sus — io; Pinocchio
— 15
0 Teatrul „Țăndărică* (15 23 77): 
Elefănțelul curios — 10; (sala Cos- 
monauțllor, 11 12 04): Lungul nasului
— 15
0 Circul București (10 41 95): Circul 
Mare din Moscova — 18,30
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Miorița — 19


