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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la consfătuirea de lucru cu activiștii 
și cadrele din domeniul educației politice, 

al propagandei și ideologiei
Dragi tovarăși,

I

tărîrilor Congresului al XI-lea, 
a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare spre comu
nism.

Dragi tovarăși,

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
1.

NICOLAE CEAUSESCU
 ................................................................................ R

Ambasadorul Republicii Populare Mongole 
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-

amiază. pe Tagaanlamin Dughersu- 
ren, care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare in calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Mongole în. țara 
noastră. (Continuare în pag. «a V-a).

Delegația parlamentară belgiană

în încheierea consfătuirii de 
lucru cu activiștii și cadrele care 
lucrează în domeniul educației po
litice, al propagandei și ideologiei, 
mă voi referi la unele probleme 
ale activității partidului nostru în 
etapa actuală. Este bine cunoscut 
că în centrul politicii partidului se 
află activitatea pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

Au trecut aproape trei ani de la 
Congres și un an și 8 luni din 
planul cincinal 1976—1980. Putem 
deci face o apreciere a felului în 
care s-au înfăptuit în viață aceste 
hotărîri, cum se realizează planul 
cincinal. Se poate spune că prac
tica, viața au confirmat pe deplin 
justețea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, a prevederilor Programu
lui partidului. Am obținut, pe an
samblu, rezultate bune în reali
zarea cincinalului, în industrie ob- 
ținîndu-se în perioada care a tre
cut pînă acum un ritm de creștere 
superior celui prevăzut în Cincinal 
și, pe această bază, o producție 
suplimentară de aproape 20 mi
liarde lei.

Am obținut o serie de rezultate 
bune în agricultură, precum și în 
celelalte sectoare economice. S-au 
adoptat noi măsuri cu privire la 
perfecționarea învățămîntului, la 
legarea lui mai strînsă cu practica, 
cu viața, cu cercetarea și produc
ția. Pe baza hotărîrilor stabilite de 
Congres, de plenarele Comitetului 
Central al partidului s-au adoptat, 
de asemenea, măsuri de impulsio
nare a activității științifice, de 
creștere a rolului ei în întreaga 
activitate — cu atît mai mult cu 
cît, în acest cincinal, trebuie să 
traducem în viață ceea ce am sta
bilit la Congres cu privire la afir
marea mai puternică în toate do
meniile de activitate a revoluției tehnico- 
științifice.

De asemenea s-au adoptat o serie de măsuri 
și s-au realizat în viață cele stabilite cu pri
vire la activitatea cultural-artistică, la ridi
carea nivelului conștiinței socialiste a maselor 
largi populare. în acest cadru s-a stabilit și 
un șir de măsuri pentru îmbunătățirea învăță
mîntului de partid, care a fost așezat pe o 
bază mai bună în raport cu necesitățile între
gii activități de construcție socialistă, de edu
cație și ridicare a nivelului politico-ideologic al 
partidului, al maselor populare.

în mod deosebit, în această perioadă s-a tre
cut la înfăptuirea în viață a hotărîrilor Congre
sului cu privire la ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual. Vă sînt cunoscute măsu
rile, programul stabilit de plenara Comitetului 
Central — și de aceea nu doresc să mă opresc 
asupra acestora.

S-a acționat, de asemenea, în direcția perfec
ționării conducerii științifice a societății și a 
dezvoltării democrației socialiste. în această pe
rioadă de după Congresul al XI-lea au avut loc 
cîteva manifestări naționale importante, înce- 
pind cu Congresul consiliilor populare, Congre
sul educației și culturii. Congresul agriculturii, 
Congresul consiliilor oamenilor muncii — ca să 
mă refer numai la aceste manifestări de im
portanță deosebită pentru dezvoltarea democra
ției socialiste și crearea cadrului organizatoric 
de participare mai activă a maselor populare 
la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.

Nu de mult, pe baza hotărîrilor Comitetului 
Politic Executiv, s-a stabilit un șir de măsuri 
cu privire la îmbunătățirea legislației, a modu
lui de executare a pedepselor și, în mod deose
bit, s-a luat hotărîrea ca tinerii care comit di
ferite abateri sau infracțiuni să nu mai fie tri-

miși în închisori — bineînțeles, în afară de ca
zurile de crimă și deosebit de grave — și să 
crească rolul colectivelor de oameni ai muncii, 
al organizațiilor obștești în educarea lor. Toate 
acestea se înscriu în ansamblul măsurilor de 
perfecționare a societății noastre, de dezvoltare 
a democrației socialiste, de creștere a rolului 
maselor largi populare în întreaga activitate.

Așa cum «am menționat deja, un rol impor
tant l-a avut ampla activitate politico-educati- 
vă de formare a omului nou. Festivalul național 
„Cîntarea României" a dat un impuls puternic 
activității cultural-artistice, participării maselor 
largi la această activitate.

Iată de ce, ținînd seama de succesele obținute 
în toate domeniile de activitate, putem afirma 
cu tărie că partidul nostru își îndeplinește în 
bune condiții rolul de forță politică conducă
toare a întregii activități economico-sociale, a 
întregii noastre-societăți, asigurînd mersul ferm 
înainte al patriei pe calea socialismului, spre co
munism. (Aplauze puternice, îndelungate).

Deși urmează să avem la sfîrșitul anului Con
ferința Națională — și deci va trebui să facem 
cu acest prilej o analiză mai largă asupra între
gii activități — putem spune însă, și în cadrul 
acestei consfătuiri, că viața, activitatea depusă 
pînă acum, realizările obținute demonstrează 
faptul că partidul nostru a adoptat hotărîri 
juste, în conformitate cu legitățile generale, cît 
și cu condițiile economice, sociale, naționale din 
țara noastră. în concordanță deplină cu cerin
țele etapei de dezvoltare a societății noastre, 
că partidul știe să aplice în mod 
vent în practică adevărurile generale 
dițiile concrete din România. Tocmai
ta explică și rezultatele obținute în toate 
domeniile de activitate, mersul ferm înainte 
al patriei noastre, înfăptuirea neabătută a ho-

Avem, fără îndoială, tot dreptul 
să fim satisfăcuți de rezultatele 
obținute. Dar, cu toate aceste în
făptuiri remarcabile, nu putem 
uita că în activitatea noastră con
tinuă să se mai manifeste lipsuri și 
neajunsuri, că se mai comit o serie 
de greșeli. Trebuie să spunem des
chis acest lucru întrucît aceste 
neajunsuri se reflectă negativ in 
diferite sectoare de activitate, în 
înfăptuirea în condiții și mai bune 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea.

La Congresul agriculturii și la 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii m-am referit la unele 
neajunsuri și lipsuri atît din do
meniul economiei, cît și din dome
niul activității generale, științifice. 
In acest cadru doresc să mențio
nez că și in activitatea politico- 
educativă. de propagandă, in mun
ca ideologică .se manifestă . incă 
multe' lipsuri,' că s-ad cbiftis’ și aici 
unele greșeli. S-ar putea spune că 
nu în suficientă măsură activitatea 
în acest domeniu reușește să țină 
pasul cu marile transformări ce au 
loc în țara noastră. După cile am 
fost informat, în cadrul consfătui
rii s-au făcut anumite referiri cri
tice, unele și autocritice, în legă
tură cu aceste neajunsuri. Consi
der că trebuie să analizăm mult 
mai serios felul în care munca 
litico-educativă, 
partid, activitatea 
îndeplinesc rolul 
unire a eforturilor maselor largi 
populare în înfăptuirea 
a politicii interne 
partidului nostru.

Nu putem să 
năm faptul 
această activitate se acordă o 

atenție prea mare aspectelor de ordin general, 
prezentării, cîteodată festive, a unor realizări, 
neglijîndu-se problemele concrete ale activi
tății politico-educative, ideologice, ale legării z 
strînse a propagandei de partid și a,activității 
educative și ideologice de sarcinile' de zi cu 
zi, de felul în care activiștii, comuniștii, ma
sele de oameni ai muncii trebuie să acționeze 
în conformitate cu realitățile din diferite sec
toare de activitate. în această constatare por
nesc de la faptul că activitatea educativă, ideo
logică și de propagandă are menirea nu numai 
să explice politica generală a partidului — deși 
și aceasta este o sarcină importantă și trebuie 
realizată în mod foarte temeinic. Dar numai 
explicarea politicii generale nu este suficientă. 
Activitatea ideologică, propaganda de partid 
trebuie să acționeze pentru a studia și — pe 
această bază — pentru a ajuta la înțelegerea 
justă a fenomenelor sociale care au loc în so
cietatea noastră ca rezultat al dezvoltării for
țelor de producție, al perfecționării relațiilor 
sociale și de producție, să contribuie la elabo
rarea căilor pentru a stimula această activi
tate, pentru asigurarea unei concordanțe cît 
mai depline între caracterul forțelor de 
producție și relațiile de producție, 
tru a asigura astfel mersul ferm 
inte al întregii noastre societăți. în 
lași timp, această activitate trebuie să

propaganda 
ideologică 

important,
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la ridicarea nivelului ideologic al comuniștilor, 
al activului de partid și de stat, în așa fel in
cit fiecare să devină nu numai un activist care 
își îndeplinește în mod curent însărcinările date, 
dar și un militant revoluționar activ, care să 
pună întotdeauna pe primul plan lupta pentru 
realizarea în viață a politicii interne și externe 
a partidului.
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
șecretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a intil- 
nit, vineri dimineața, cu participan
ta la Consfătuirea de lucru cu 
activiștii și cadrele ce lucrează in 
domeniul educației politice, al pro
pagandei și ideologiei, care a avut 
loc la C.C. al P.C.R.

In cadrul consfătuirii, desfășurată 
pe parcursul a patru zile, au avut 
loc informări și largi dezbateri pri
vind ridicarea muncii ideologice și 
educative, învățământului și cultu
rii. la nivelul sarcinilor actualei 
etape de dezvoltare a societății 
noastre, in conformitate cu hotări- 
rile Congresului al XI-lea al P.C.R., 
ale Congresului educației politice și 
al culturii socialiste.

împreună cu tovarășul Nicolae

Ceaușescu, la intilnirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu, Ion Dincă. Petre Lupu, 
Paul Niculescu. Ion Pățan. Gheor
ghe Rădulescu. Leonte Răutu. Iosif 
Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Ion Coman, Teodor Coman. Mihai 
Dalea. Miu Dobrescu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ursu.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., cadre cu munci de răs
pundere din aparatul de partid și 
de stat, de la C.C. al U.T.C.. Consi
liul Central al U.G.S.R. și Consiliul 
Național al Femeilor, secretarii 
comitetelor județene ale P.C.R. 
care se ocupă de problemele pro
pagandei. secretarii cu propaganda 
de la comitetele județene ale U.T.C.,

lectorii Comitetului Central al 
partidului, cadre de conducere din 
presa centrală și Radioteleviziune.

Intimpinat cu însuflețire, cu puter
nice urale si ovații, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebit interes, fiind subliniată in 
repetate rânduri cu îndelungi a- 
plauze.

în numele participanților la con
sfătuire, tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a adresat calde mulțumiri tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pentru orien
tările și indicațiile de inestimabilă 
valoare, teoretică șl practică, cu
prinse in cuvintarea rostită la 
consfătuire, pentru contribuția ho-

tăritoare a secretarului general 
al partidului Ea elaborarea o- 
biectivelor fundamentale și direc
țiilor de acțiune in domeniul ideo
logic, ca și din celelalte domenii 
ale construcției socialiste, la sta
bilirea căilor menite să asigure 
înaintarea accelerată a societății 
noastre pe calea socialismului și 
comunismului. A fost exprimat an
gajamentul tuturor cadrelor din 
domeniul educației politice, al pro
pagandei și ideologiei de a milita 
neabătut, cu fermitate, pentru în
făptuirea sarcinilor ce se desprind 
din cuvintarea secretarului general 
al partidului, de a contribui într-o 
măsură și mai mare la transpu
nerea in viață a Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după-a- 
miază, delegația parlamentară bel
giană. condusă de Edmond Leburten, 
președintele Camerei Reprezentanți
lor, și Robert Vanderkerckhove, pre
ședintele Senatului, care efectuează 
o vizită în țara noastră, la invitația 
M.A.N.

Din delegație fac parte Armand 
Theophile De Rore, președintele Co
misiei senatoriale pentru muncă si 
prevederi sociale (Partidul Socia
list), Pierre Haveiange, președintele 
Grupului Frontului Democratic 
Francofon și Adunării Valone din 
Cameră Reprezentanților, Oswald 
Herman Van Ooteghem, președintele 
Comisiei senatoriale pentru petiții 
(Uniunea Populară Flamandă). Fer
nand Colla, chestor în Camera Re
prezentanților (Partidul Liberal). Ce
cile Fanny Marie Goor-Eyben. sena
tor (Partidul Social-Creștin Valon), 
Adhemar Deneir, membru al Comi
siilor Camerei Reprezentanților pen
tru afacerile economice și muncă 
(Partidul Social-Creștin Flamand), 
Gaston Bruyneel. secretar general al 
Camerei Reprezentanților.

La intrevedere au luat parte Ste
fan. Voitec. vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Virgil Teodoreseu. vicepreședinte al 
M.A.N., și Ștefan Stefănescu. deputat.

A fost de față Paul A. Taverniers,

însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Belgiei la București.

Oaspeții au exprimat întreaga gra
titudine șefului statului român pen
tru onoarea de a fi primiți, pentru 
ospitalitatea si cordialitatea cu care 
au fost întîmpinati în tara noastră, 
subliniind, totodată, caracterul rodnic 
al discuțiilor purtate, impresiile deo
sebite produse asupra lor de reali
zările României contemporane.

Mulțumind pentru aceste aprecieri, 
șeful statului român si-a manifestat, 
la rindul său. satisfacția pentru vizi
ta în tara noastră a delegației par
lamentare belgiene si a relevat im
portanța pe care o reprezintă ampli
ficarea contactelor si a schimburilor 
de păreri între parlamentele celor 
două tari. între organizațiile politice, 
care sînt de natură să contribuie la 
adiincirea prieteniei traditionale ro- 
mâno-belgiene. la intensificarea con
lucrării bilaterale, la mai buna cu
noaștere si apropiere dintre popoa
rele român si belgian, la promovarea 
idealurilor de pace si bună colabo
rare intre națiuni.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiată cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor dintre România si 
Belgia .si s-a exprimat dorința co
mună de a le extinde si a le apro
funda in interesul ambelor țări și 
ponoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale. A fost reliefată ne

cesitatea intensificării eforturilor gu
vernelor, parlamentelor, ale forțelor 
progresiste pentru rezolvarea marilor 
probleme care confruntă astăzi ome
nirea. în acest context a fost scoasă 
in evidentă importanta statornicirii 
ne continentul european a unui sis
tem real de securitate si cooperare 
prin transpunerea în viată a preve
derilor Actului final al Conferinței 
de la Helsinki. S-a exprimat speranța 
că apropiata reuniune de la Belgrad 
va impulsiona activitatea de înfăp
tuire a securității europene, va des
chide largi perspective pentru dez
voltarea nestingherită a colaborării 
economice, tehnico-stiintifice. cultu
rale si în alte domenii de interes 
umanitar, va favoriza trecerea la 
dezaneaiarea militară a Europei, fără 
de care nu pot fi concepute pacea 
si securitatea pe continentul euro
pean si în lume. De asemenea, a 
fost reliefată necesitatea statornicirii 
unor relații de egalitate si echitate 
între state, instaurării unei noi or
dini economice si politice Internatio
nale care să asigure progresul si 
bunăstarea fiecărei națiuni'. In acest 
cadru a fost împărtășită convingerea 
că România si Belgia, parlamentele 
celor două țări vor putea contribui, 
printr-o strînsă colaborare, la înfăp
tuirea aspirațiilor de libertate, pace 
si progres ale popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-O 
ambiantă' cordială. Prietenească.

DECLARAȚIE
privind continua întărire a prieteniei frățești 

și aprofundarea colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica 

Socialistă România și Republica Populară Bulgaria
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, 

Republica Socialistă România și Republica Populară Bul
garia :

relevînd cu satisfacție intărlrea continuă a prieteniei 
tradiționale frățești dintre cele două partide, țări și po
poare ;

exprimind dorința lor de a lărgi și adinei relațiile de 
colaborare multilaterală, in spiritul deplinei egalități în 
drepturi. încrederii și respectului reciproc, in conformitate 
cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, din noiembrie 1970, pentru consolidarea 
continuă a solidarității lor, bazată pe comunitatea de 
ideologie și orînduire socială, pe unitatea țelurilor și as
pirațiilor fundamentale, pe interesele luptei comune pen
tru socialism și comunism ;

conducindu-se după hotăririle Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român și ale Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Bulgar ; 4

hotărîte să-și consolideze prietenia șl colaborarea cu ță
rile socialiste, să extindă și să adincească colaborarea in 
cadrul Tratatului de la Varșovia și al Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, să dezvolte relațiile pașnice cd 
celelalte state, indiferent de orinduirea lor socială ;

profund convinse că îmbogățirea continuă a prieteniei 
frățești și extinderea colaborării bilaterale și pe plan in
ternațional corespund intereselor vitale ale popoarelor ro
mân și bulgar, servesc cauzei unității și coeziunii țărilor 
socialiste, contribuie la întărirea destinderii si colaborării 
pașnice in Europa și in intreaga lume ;

hotărîte să-și aducă contribuția in continuare la cauza 
păcii, securității, colaborării și progresului social in Bal
cani. Europa și in lume. Ia lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului, neoeolonialismului, rasismului și

politicii de apartheid, pentru lichidarea oricăror forme de 
dominație și asuprire ;

subliniind necesitatea încetării cursei înarmărilor șl tre
cerii la infăptuirea unui progres real pe calea dezarmării 
generale și, in primul rind, a dezarmării nucleare ;

reamintind atașamentul lor față de telurile și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite ;

ca urmare a convorbirilor, care au avut loc la Sofia, în 
perioada 5—8 septembrie 1977, intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, și to
varășul Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Bulgaria i

declară următoarele :
I

Secretarul general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și primul secretar al Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov, relevă cu satisfacție dezvoltarea ascendentă 
a prieteniei și colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară Bulgaria, pe baza 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar, 
respectării stricte a independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile in
terne și întrajutorării tovărășești, in conformitate cu Tra
tatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre 
cele două țări.

(Continuare în pag. a IV-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

COMUNICAT
privind vizita oficială de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Bulgaria
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

In același sens, activitatea politico- 
ideologică trebuie să pună pe primul 
plan ridicarea conștiinței politice a oa
menilor muncii, pentru a asigura înțele
gerea de către toți cetățenii patriei 
a problemelor complexe pe care le 
pun transformările revoluționare ce au 
loc atît în țara noastră, cît și pe plan 
internațional. Numai înțelegînd în acest 
fel activitatea ideologică, propaganda de 
partid, munca politico-educativă, putem 
obține și rezultate mai bune în acest do
meniu. Astăzi, în „Scînteia" am citit un 
articol în care se spunea că propaganda 
de partid are rolul să explice politica 
partidului. Desigur, acesta este doar unul 
din rolurile propagandei de partid, dar 
dacă „Scînteia", organul Comitetului 
Central, care trebuie, în această privință, 
să oglindească o înțelegere clară, a scris 
așa — și tocmai cînd are loc această 
consfătuire — atunci reiese că nici pen
tru tovarășii din conducerea activității 
din acest domeniu nu este pe deplin 
clar cum trebuie înțeleasă propaganda 
de partid, munca politico-ideologică a 
partidului nostru. Și tocmai datorită a- 
cestui lucru există și rămînerea în urmă 
la care m-am referit, și faptul că propa
ganda noastră nu își îndeplinește rolul 
de forță motrice în unirea eforturilor oa
menilor muncii, de a deveni, într-adevăr, 
o forță materială care să dinamizeze în
treaga noastră activitate. Ea se mulțu
mește să explice lucruri ce deja sînt ela
borate și cunoscute și care, de regulă, 
aparțin activității de agitație și propa
gandă.

Am insistat puțin asupra acestor pro
bleme deoarece consider că trebuie să 
abordăm în mod just rolul activității 
ideologice și de propagandă, pentru a 
putea realiza o îmbunătățire serioasă a 
activității în acest domeniu.

Nu trebuie să uităm nici un moment 
că epoca pe care o trăim este o epocă de 
mari transformări revoluționare atît pe 
plan național, cît și pe plan internațional, 
că în lume au loc profunde mutații ce 
necesită să fie temeinic studiate în spi
ritul concepției revoluționare materialist
dialectice și istorice, pentru a putea fi 
nu numai înțelese, dar, pe această bază, 
să se elaboreze orientările, căile de acti
vitate a partidului în toate domeniile, 
atît pe plan intern, cît și internațional.

Trebuie să înțelegem că activiștii de 
partid și de stat, cadrele de conducere, 
de la toate nivelurile au un rol important 
în întreaga această activitate. Ei pot 
să-și îndeplinească misiunea în măsura 
în care au o temeinică pregătire politică 
și ideologică, care să le permită atît în
țelegerea mutațiilor, a marilor transfor
mări revoluționare ce se petrec în socie
tate și, în același timp, trebuie să fie în 
stare să elaboreze soluții și să organizeze 
activitatea conștientă a maselor în con
cordanță cu aceste transformări din în
treaga viață economico-socială, din în
treaga activitate internațională. Mai mult 
ca oricînd avem nevoie de activiști, de 
cadre de partid și de stat, de comuniști 
care să fie pătrunși de spiritul revolu
ționar, să fie stăpîni pe concepția mate- 
rialist-dialectică și istorică despre lume 
și să acționeze în concordanță cu legită
țile generale, punînd întotdeauna accen
tul pe aplicarea acestora la condițiile 
concrete ale etapei respective, ale țării 
noastre.

Am obținut rezultate bune ; se pare că 
unji, satisfăcuți de ceea ce am realizat, 
au început să se automulțumească. în 
general trebuie să spun că există o anu
mită stare de automulțumire, și-a făcut 
loc o anumită gîndire că putem face 
orice și nu mai e nevoie să studiem prea 
temeinic lucrurile pentru că și așa avem 
hotărîri bune — și aceasta este suficient. 
Or, nu trebuie să uităm nici un moment 
că asemenea stări de automulțumire 
constituie un pericol foarte mare pentru 
orice partid revoluționar, pentru orice 
revoluționar, deci și pentru partidul nos
tru. Noi trebuie să luăm o atitudine fer
mă, hotărîtă, împotriva autoliniștirii și 
automulțumirii, a concepției greșite că 
dacă avem hotărîri bune putem face 
orice, că este suficient să explicăm și, în 
rest, să stăm liniștiți.

Trebuie să fie bine înțeles că fiecare 
activist de partid — cu atît mai mult 
cei din domeniul activității politico-edu
cative, ideologice — trebuie să acționeze 
permanent ca revoluționar, în orice îm
prejurare, să pună întotdeauna mai pre
sus interesul general, să fie gata în orice 
moment să-și dea viața pentru cauza 
partidului, a socialismului și comunis
mului, pentru independența și libertatea 
patriei și a poporului nostru. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Este necesar, totodată, să acordăm mult 
mai multă atenție activității politico- 
educative în rîndul maselor largi popu
lare, pentru formarea omului nou, con
structor conștient al societății socialiste.

Explicînd politica partidului, măsurile 
generale — care, desigur, sînt mai ușor 
de înțeles — activitatea educativă și de 
propagandă trebuie să acționeze pentru 
a determina întregul partid, întregul po
por să participe efectiv la înfăptuirea în 
viață a acestei politici, de către fiecare 
în sectorul său de activitate.

Trebuie să Înțelegem bine că hotărîrile, 
diferitele documente ale partidului — așa 
cum sînt cele cu privire la echitatea și 
etica socialistă — nu sînt numai pentru 
a fi studiate în învățămîntul de partid, 
expuse la diferite consfătuiri sau predate 
la nivelul școlilor superioare ; ele sînt 
elaborate pentru a constitui o călăuză în 
activitatea practică de zi cu zi, deci pen
tru a fi traduse în viață. Or, vorbind de 
problemele eticii și echității socialiste, 
trebuie să recunoaștem deschis că de la 
adoptarea acestora și pînă în prezent am 
făcut foarte puțin — ca să nu spun aproa
pe nimic — pentru a Ie realiza în viață, 
pentru ca oamenii muncii, comuniștii să 
înceapă să-și organizeze viața în confor
mitate cu aceste principii. La adunarea 
populară de la Brașov m-am referit în 
treacăt la această problemă. Iată, spre 
exemplu, măsurile stabilite mai demult, 
dar accentuate în Programul partidului 
elaborat de Congresul al XI-lea, cu pri
vire la realizarea unui raport echitabil, 
corespunzător etapei actuale, între veni

turile mari și veniturile mici. în unani
mitate, Congresul a adoptat acest princi
piu. Pînă acum nu am primit de undeva 
vreo propunere ca să revenim, cumva, a- 
supra acestui lucru, deși la Comitetul 
Central vin anual circa 150,000-160 000 de 
scrisori. Nici una însă nu a arătat, pînă 
acum, că acest raport nu ar fi corespun
zător — ceea ce înseamnă că acest prin
cipiu a fost însușit de întregul nostru 
popor. De altfel, toate congresele la care 
m-am referit mai înainte au subliniat și 
au adoptat principiile stabilite de Con
gresul al XI-lea, înscrise în Programul 
partidului. Cu toate acestea, în realizarea 
în viață a acestor principii, lucrurile nu 
au mers chiar așa de simplu. Este adevă
rat că a trebuit să facem niște eforturi, 
dacă se poate spune așa, mari. Au fost 
cazuri — desigur, nu de la Congresul al 
XI-lea, ci ceva mai înainte — cînd a tre
buit să aducem niște reajustări pornind 
de la faptul că existau diferențieri de la 
1 la 100 și chiar la 150. Este de înțeles că 
aceste lucruri nu produc de regulă bucu
rie — dar noi am lichidat asuprirea și 
inegalitatea economică nu pentru ca să le 
înlocuim cu o altă inegalitate sub nume
le cointeresării materiale sau al răspun
derii pe care o au unii sau alții în muncă, 
ci pentru a crea o societate mai dreaptă, 
în care nu numai mijloacele de produc
ție să fie în mîna poporului, dar și re
partiția venitului național să fie realizată 
în mod mai echitabil, mai drept, păstrîn- 
du-se, desigur, cointeresarea materială, 
care este necesară în etapa ce o străba
tem, dar care să fie o cointeresare și o 
diferențiere de natură să nu ducă la niște 
stări de lucruri cu totul inacceptabile, în 
contradicție flagrantă cu principiile so
cietății socialiste și comuniste.

Nu aș putea spune că propaganda 
noastră de partid, cei care lucrează în 
domeniul ideologic au atacat aceste pro
bleme într-un mod ferm, deschis, pe baza 
unei analize temeinice, care, într-adevăr, 
să ajute la o înțelegere deplină, la toate 
nivelurile, a celor stabilite în principiu 
de Congresul al XI-lea al partidului. 
Dimpotrivă, aceste probleme au cam fost, 
din păcate, trecute sub tăcere.

Tot Congresul al XI-lea — continuînd 
hotărîrile Congreselor al IX-lea, al 
X-lea, ale diferitelor plenare ale Comi
tetului Central — a stabilit o serie de 
orientări privind politica economică a 
partidului de dezvoltare într-un ritm 
înalt a întregii economii naționale. E a- 
devărat că s-au scris unele articole pe 
această problemă, dar sîntem departe de 
a putea vorbi de studii temeinice care să 
fundamenteze justețea acestei politici, 
inclusiv a modului de folosire a venitu
lui național, împărțirea acestuia pentru; 
fondul de dezvoltare și fondul de consum.

Desigur că tot practica, viata au de
monstrat și demonstrează că aceste 
orientări și hotărîri sînt pe deplin juste, 
pentru că numai pe această bază am pu
tut realiza un progres rapid al economiei 
naționale, asigura dezvoltarea tuturor 
zonelor tării, ridica gradul de civi
lizație al întregii noastre țări. Pe 
această bază am obținut creșterea 
impetuoasă a forțelor de producție, 
cu implicațiile corespunzătoare în ce 
privește relațiile de producție și sociale, 
în întreaga structură socială a țării noas
tre. Tocmai pe această bază au apărut 
și posibilitățile de a ne propune ca, în
tr-o perioadă relativ scurtă, să ne apro
piem, din punct de vedere al dezvoltării 
economice, de țările dezvoltate, să asi
gurăm o creștere mai substanțială a ni
velului de trai al întregului nostru popor.

Nu este un secret pentru nimeni dintre 
cei prezenți aici — unii cunosc lucrurile 
mai îndeaproape, alții mai puțin — că 
au fost și la noi oameni, unii cu munci 
de răspundere, care considerau că e mai 
bine să consumăm cît mai mult, dacă 
se poate totul, să urmăm proverbul — 
care nu este deloc de acceptat — că, 
după noi, poate urma orice, inclusiv po
topul, numai noi să trăim cît mai bine 1 
Erau chiar și teorii care spuneau : „Ce-c 
să facă generațiile viitoare dacă facem 
noi totul ? 1 Trebuie să mai lăsăm și pe 
alții să mai facă și el ceva". Nu cred 
că există acest pericol ca noi să reali
zăm totul, pentru că niciodată societatea 
omenească nu va stagna, ci permanent 
ea se va dezvolta. (Animație, aplauze). 
Desigur, sînt anumite limite, de exem
plu în ce privește capacitatea de con
sum a societății, a omului ; nimeni nu 
poate mînca mai mult decît ceea ce fi
ziologic este acceptabil. Chiar astăzi 
m-am uitat într-un document al 
Ministerului Sănătății în care se 
atrage atenția că în România circa 
30 la sută din îmbolnăviri se da- 
toresc supraalimentației, că se consumă 
mult, îndeosebi grăsimi, că afiest consum 
exagerat a devenit un pericol pentru să
nătatea poporului. Pesigur, noi vom 
mai discuta aceste lucruri — am făcut 
numai o paranteză în legătură cu aceste 
probleme — pentru a vă arăta că vor fi 
anumite limite și că nici generația noas
tră, nici alte generații nu vor putea să 
consume oricît, în neștire. înseși limi
tele planetei noastre vor determina oa
menii să se gîndească la acest lucru, să 
fie mai raționali — așa cum, în proble
ma combustibilului, îndeosebi a petrolu
lui, a energiei, au început deja să-și dea 
seama că sînt limite peste care nu se 
poate trece.

Deci, din acest punct de vedere, vor 
trebui desigur adoptate măsuri pentru o 
politică cît mai rațională. Dar, întot
deauna, societatea se va dezvolta, va 
merge înainte — deci și generațiile 
viitoare vor avea ce să facă peste sute 
și mii de ani. Dar, de fapt, aceste teze 
oglindeau o concepție greșită, o concep
ție boierească, mic-burgheză, de nesoco
tire a intereselor generale ale poporului, 
ale dezvoltării societății noastre.

Iată de ce activitatea noastră ideolo
gică, de propagandă, munca educativă 
trebuiau — și trebuie în continuare — să 
acorde o atenție deosebită lămuririi aces
tor probleme, înțelegerii lor în mod co
respunzător.

Dragi tovarăși,
Ne preocupăm temeinic de problema 

eficienței economice, de reducerea chel
tuielilor materiale și a cheltuielilor de 

producție. în general, este înțeles — cel 
puțin teoretic — de toată lumea că fără 
o reducere a cheltuielilor de producție, a 
cheltuielilor materiale, fără introducerea 
unui spirit temeinic de bună gospodărire, 
de reducere a consumurilor și fără a spori 
în mod serios, pe această bază, eficiența 
activității economice nu vom putea asi
gura creșterea venitului național, și, deci, 
a posibilităților ca societatea să poată 
dispune de un venit net cît mai mare, 
atît în scopul dezvoltării, cît și pentru 
ridicarea nivelului general de viață al 
poporului. N-aș putea spune că propa
ganda noastră, activitatea politico-ideo
logică au făcut totul pentru ca aceste 
probleme să fie pe deplin înțelese, atît 
în partid, cît și de masele largi populare, 
care trebuie, pînă la urmă, să înfăptu
iască în viață aceste obiective.

De asemenea, în problemele producti
vității muncii mai avem multe de făcut. 
Nu să vorbim în general despre produc
tivitatea muncii — pentru că despre 
aceasta se vorbește și se scrie suficient 
— dar să indicăm căile și mijloacele co
respunzătoare, să facem ca oamenii mun
cii, cadrele de partid și de stat să înțe
leagă cum să acționeze în practică în 
scopul creșterii productivității, pe calea 
unei mai bune organizări a producției și 
a muncii, a mecanizării, a automatizării 
proceselor de producție și de conducere 
a diferitelor sectoare de activitate. In 
privința aceasta sînt multe neajunsuri 
ce trebuie serios criticate de propaganda 
noastră, care este chemată să acționeze 
cu mai multă hotărîre pentru a se pune 
ordine. Am introdus în multe locuri mij
loace noi, moderne, inclusiv calculatoare; 
dar ce s-a întîmplat ? Nu fi-a atins ni
meni de structura veche a organizării, 
au rămas în întregime toți cei care lu
crau înainte, ba chiar s-a mai venit în 
plus cu personalul ce lucrează la calcu
latoare și în centrele de calcul — deci 
cu alte sute de oameni pe întreprindere, 
cu mii de oameni pe un județ sau altul. 
Or, o asemenea abordare a problemei 
mecanizării, a introducerii metodelor 
moderne de conducere a producției și a 
conducerii societății nu poate fi decit 
dăunătoare. Dacă am judeca după felul 
în care unii s-au preocupat pînă acum 
de această problemă, ar trebui să ajun
gem la concluzia că e mai bine să nu 
introducem asemenea procedee moderne. 
Dar, desigur, nu mecanizarea, nu auto
matizarea, nu cibernetizarea sînt vino
vate, ci cei care le realizează în viață în 
felul în care am arătat mai înainte, cei 
care nu au luat măsurile corespunzătoare 
pentru aplicarea lor corectă. Nici propa
ganda noastră — desigur în propagandă 
includ și activitatea ideologică și pe cei 
care lucrează în domeniul economic — 
nu a sesizat și n-a acționat, n-a luat o 
poziție fermă împotriva acestor lucruri 
intolerabile în practica și în viața eco
nomică.

Desigur, noi trebuie să acționăm ferm 
pentru automatizare, pentru introduce
rea mijloacelor moderne în conducerea 
producției, a întreprinderilor, în gestiu
nea economică ; dar aceasta trebuie să 
ne ducă efectiv la elaborarea de metode 
noi de conducere, la o reducere simțitoa
re a personalului. Mi s-a relatat un ase
menea caz în domeniul minier. S-a in
trodus un sistem nou de semnalizare au
tomată a existenței gazului metan. Cu 
toate acestea, se menține structura veche, 
cea care exista cînd nu aveam sistemul 
automat; se mențin vechii oameni care 
umblau cu lampa în mînă și aveau anu
mite posturi. Și numai în Valea Jiului 
sînt aproape 500 asemenea oameni. De
sigur, acum am stabilit măsuri corespun
zătoare, dar această situație durează de 
cîțiva ani de zile. S-a dat explicația că. 
Ministerul Muncii n-a elaborat noi nor-< 
me, că Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei, neavînd acordul Ministerului 
Muncii, n-a considerat că trebuie să ac
ționeze — și toată lumea a stat liniștită. 
Dar acesta este numai un exemplu din 
sutele care pot fi date.

M-am referit Ia aceste probleme de or
din economic pentru că ele nu sînt și nu 
pot fi străine de activitatea de propagan
dă. Dimpotrivă, ele trebuie să constituie 
probleme fundamentale, de bază, ale ac
tivității de propagandă și ideologice, ale 
muncii politico-educative a partidului 
nostru.

Am adoptat, după cum am menționat 
înainte, un șir. de măsuri de perfecțio
nare a conducerii societății noastre. Am 
creat un sistem de organisme democra
tice, începînd cu adunările generale, con
siliile oamenilor muncii, cu congresele 
periodice; am creat organisme perma
nente, cum sînt cele privind agricultura, 
consiliile oamenilor muncii, consiliile 
populare; mă refer, de asemenea, la 
Camera Legislativă. într-o anumită mă
sură mă refer chiar și la Consiliul Edu
cației și Culturii Socialiste care — deși 
nu este pe deplin în concordanță cu ceea 
ce a stabilit Congresul educației și cul
turii, pentru că nu s-a trecut la reorga
nizarea lui, fiu toate că ne aflăm la mai 
bine de un an de la acest congres — re
prezintă tot un organism nou ce își are 
organisme corespunzătoare pînă jos la 
județe, orașe, comune și, în viitor, și în 
întreprinderi și instituții. Nu în suficien
tă măsură însă am acordat atenție și 
ne-am străduit ca toți cei care partici
pă la activitatea acestor organe să înțe
leagă ce au de făcut, pentru ca adună
rile generale să fie într-adevăr forumul 
de conducere a întregii activități din 
unitățile respective, ca aceste consilii să 
funcționeze ca organisme colective de 
conducere în toate domeniile de acti
vitate.

Nici în privința aceasta activitatea
noastră politică și ideologică, propagan
da de partid nu au făcut tot ceea ce 
trebuia pentru a asigura vitalitatea
acestor organisme, înțelegerea largă
a rolului și atribuțiilor lor, pentru ex
plicarea și elaborarea căilor de perfec
ționare continuă a democrației socialiste 
pe baza măsurilor adoptate de condu
cerea de partid și de stat.

Trebuie să spunem deschis că nu în 
suficientă măsură s-a acționat pe linia 
dezvoltării conștiinței, a creșterii gradu
lui de răspundere al cadrelor de condu

cere din diferite domenii, pentru a înțe
lege că acolo unde au fost trimise să lu
creze, în muncile ce Ii s-au încredințat, 
au o răspundere directă în fața partidu
lui, în fața oamenilor muncii și trebuie 
să se afle permanent sub controlul aces
tora, să răspundă în fața maselor de fe
lul în care își desfășoară activitatea. Toc
mai datorită slabei preocupări pentru 
educarea și formarea acestor cadre în 
acest spirit am avut și avem nu puține 
cazuri cînd unii adoptă atitudini boie
rești, de distanțare față de oameni. De 
multe ori muncitorii nu îndrăznesc să 
intre la director pentru a nu-1 deranja, 
deși, în conformitate cu hotărîrile exis
tente și cu practica, ușa directorului — 
ca să spun așa — trebuie să fie deschisă 
zi și noapte pentru muncitori, pentru 
personalul întreprinderii. Mulți s-au izo
lat, șl-au făcut birouri destul de luxoase, 
și-au comandat pe banii statului și mo
bilier, tot felul de covoare — pentru că 
le-am dat în dotare, deși am discutat de 
mult să lichidăm această stare de lu
cruri — și chiar dacă n-au scris pe ușă 
că nu este voie de intrat, spun : „fii atent 
că se murdărește covorul". (Animație 
in sală, aplauze). Mulți dintre voi 
știți foarte bine acest lucru, to
varăși 1 Ce fel de conducător de 
întreprindere socialistă este acesta ? Via
ța directorului trebuie să fie în fabrică, 
în secție, în atelier 1 Acolo trebuie să se 
afle el. să îndrume 1 Să îmbrace frumușel 
halatul, să vină în haine de lucru și să 
lucreze în întreprindere 1 Noi am făcut — 
ca să spun așa — din unii din directorii 
noștri niște „domni" care au uitat că sînt 
proveniți din rîndul muncitorilor sau 
care au uitat că părinții lor sînt munci
tori, sau, indiferent dacă sînt sau nu 
muncitori, că ei răspund în fața munci
torilor, că trebuie să le dea socoteală, că 
sînt puși acolo pentru a gestiona și con
duce împreună cu muncitorii această 
activitate — și, cînd nu-și fac datoria, 
trebuie destituiți de către muncitori.

Propaganda noastră nu a atacat în mod 
temeinic această problemă, a educării 
cadrelor. Desigur, aceasta privește și în- 
vățămîntul nostru, inclusiv școala, Acade
mia noastră, pentru că noi învățăm aces
te cadre să lucreze cu un calculator, cu 
o mașină, dar nu le învățăm cum să lu
creze cu oamenii. Învățămîntul nostru de 
partid. învățămîntul cadrelor de condu
cere trebuie mai întîi să-l învețe pe fie
care să lucreze cu oamenii, și pe urmă 
cu mașinile. Numai cînd vor ști să lucre
ze cu oamenii, atunci vor reuși să-și facă 
munca cum trebuie 1 Unii, considerînd că 
dacă au învățat, să mînuiască un calcu
lator au devenit suneriori altora, îi des
consideră pe alții, adoptă o atitudine care 
trebuie lichidată cu desăvîrșire.

Unii propagandiști ar putea spune că 
acestea sînt probleme de organizare ; dar 
ele sînt problemele vitale ale formării 
cadrelor de partid și de stat, ale felului 
cum trebuie să știe fiecare să lucreze cu 
oamenii. Partidul nostru, activînd în con
diții grele în anii ilegalității, a știut să 
organizeze și să unească masele tocmai 
pentru că fiecare activist al său trăia în 
mijlocul maselor, lucra cu oamenii. Am 
mai spus nu o dată, pentru tinerii noș
tri, că este necesar ca toate cadrele 
U.T.C.-ului, începînd cu primul secretar 
al Comitetului Central, să ia permanent 
parte la activitatea tineretului, să parti
cipe la programe, inclusiv să danseze la 
reuniunile tinerilor muncitori. Cu atît 
este mai valabil aceasta pentru activiștii 
și cadrele sindicale, pentru cadrele din 
economie. Numai așa poți fi conducător 
de partid, de sindicat, de tineret și de 
stat 1 Nu să te închizi într-un birou și să 
consideri că dacă ești activist sau minis
tru nu mai ești obligat să participi la 
viața din unitatea de producție respec
tivă și-ți poți petrece viața unde vrei 1 
Nu, tovarăși, viața fiecărui activist de 
partid și de stat, inclusiv a primului se
cretar de județ, a secretarilor Comitetu
lui Central, trebuie să fie în rîndul mun
citorilor, în rîndul oamenilor muncii, la 
toate nivelurile 1 Este necesar ca în acti
vitatea noastră de educație, în învăță- 
mîntul nostru de partid să punem un ac
cent deosebit pe aceste probleme. Pentru 
că numai în măsura în care activul nos
tru de partid, comuniștii noștri vor înțele
ge că activitatea lor trebuie să fie zi de 
zi, ceas de ceas în strînsă legătură cu 
masele, în mijlocul oamenilor muncii, 
vom reuși să asigurăm întărirea unității 
întregului nostru popor. Trebuie să fim 
conștienți că numai întărind unitatea oa
menilor muncii, fără deosebire de națio
nalitate, vom face ca nici o forță din 
lume să nu poată împiedica mersul nos
tru înainte 1 (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Trebuie să acționăm pentru ridicarea 
nivelului de conștiință al maselor largi 
populare, pentru a înțelege bine că, fiind 
proprietar și producător în același timp, 
fiecare om al muncii poartă o răspundere 
nemijlocită pentru felul cum se desfășoa
ră activitatea în unitatea economico-Bo- 
cială în care lucrează. Dările de seamă 
care se prezintă în adunările ge
nerale ale oamenilor muncii nu tre
buie să fie formale, ci să dea realmen
te posibilitatea unei înțelegeri clare a Si
tuației fiecărei unități, să ducă la accen
tuarea activității de autogestionare și de 
autoconducere muncitorească a fiecărei 
întreprinderi. În fond, trebuie să ajun
gem ca fiecare unitate economică, fiecare 
muncitor să știe că de felul în care se 
desfășoară producția și activitatea econo
mică generală a întreprinderii depind 
atît posibilitatea dezvoltării în continuare 
a unității în care lucrează, cît și realiza
rea veniturilor sale. Desigur, noi am sta
bilit niște criterii unice de retribuție și 
vom menține aceste criterii ; dar prin sis
temul de premiere, la sfîrșitul anului se 
creează posibilitatea ca întreprinderile 
care au o activitate economică bună să 
poată beneficia de venituri suplimentare. 
Avem acum situații cînd unii primesc 
și o mie de lei și mai mult, alții primesc 
cîteva sute, iar unii nu primesc nimic, 
sau chiar mai puțin decît nivelul retri
buției ; deci există un anumit sistem de 
diferențiere a veniturilor. Dar am Im
presia că noi nu am explicat și nu ex
plicăm în mod temeinic aceste probleme 
încît ele să fie înțelese bine de către 
fiecare om al muncii, încît să nu mai în
trebe, la sfîrșitul lunii, de ce mi s-a oprit 

5—10 sau 15 la sută. Să știe zilnic că 
atît a muncit, atît are dreptul să pri
mească.

Unii tovarăși care lucrează în dome
niul propagandei trec peste anumite lu
cruri care necesită o mai temeinică ex
plicare, fiind — ca să spun așa — 
mai dificile, deși nu sînt dificile pentru 
că sînt principii de fond. Desigur, este 
necesar să explici bine omului, să-1 faci 
să înțeleagă că fiind și proprietar, și pro
ducător, și beneficiar, venitul lui nu 
poate fi decît în raport cu ceea ce s-a 
produs acolo unde e proprietar, că el nu 
poate trăi pe seama muncii altuia. De
sigur, am stabilit să asigurăm fiecăruia 
un anumit venit, dar posibilitatea de a 
cîștiga — în primul rînd cît este stabilit 
și pe urmă de a obține un venit supli
mentar — este legată de munca lui. A- 
cest lucru trebuie să-l explice clar pro
paganda noastră de partid, atît propa
ganda orală, ca să spun așa, cît și învă
țămîntul de partid, sindicatele și organi
zațiile de tineret, presa centrală și locală, 
gazetele uzinale, activitatea de agitație, 
încît să fie foarte clar înțeles de toată lu
mea. Numai atunci cînd vom obține ca 
fiecare să înțeleagă bine că în aceasta 
constă, pînă la urmă, participarea la con
ducere, dezvoltarea autogestiunii și auto- 
conducerii vom putea face ca fiecare 
unitate să poată trăi pe picioarele proprii 
— cum se spune — și să-și asigure fon
durile necesare pentru dezvoltarea ge
nerală.

Dacă vreți, tovarăși, din acest punct de 
vedere, sistemul cooperativelor de pro
ducție este mai clar în această privință. 
Știu că o să fie tovarăși ce se ocupă 
cu propaganda și care vor zice : „cum 
este posibil una ca asta, este o inversare 
a teoriei". Desigur, poate că, teoretic, 
nu-i de acceptat, dar în practică, de fapt, 
așa este, pentru că noi de mult în coo
perative am stabilit niște principii care 
sînt bine înțelese de cooperatori. În pri
mul rînd, fiecare trebuie să dea minimum 
20—25 la sută și, dacă poate, chiar mai 
mult, pentru dezvoltarea cooperativei — 
și aceasta se reține aproape în mod au
tomat. Eu n-aș putea spune că de la 
toate întreprinderile noastre, din venitul 
lor, putem lua 20—25 la sută pentru dez
voltare. Luăm pe țară, în total, dar că 
fiecare întreprindere este în stare să dea 
atît, n-aș putea spune aceasta. De ase
menea, veniturile cooperatorilor sînt re
zultatul muncii — și există, după cum 
se știe, o diferențiere destul de mare în
tre cooperative. Aceasta e calea de a 
ajunge la autogestiune, la autoconducere 
reală — și acest lucru trebuie bine lămu
rit, încît să fie clar înțeles de fiecare. 
Altfel, tovarăși, va continua situația ac
tuală, cînd dăm alocații de la buget și 
cînd, de fapt, veniturile multor întreprin
deri sînt realizate nu ca un rezultat al ac
tivității proprii, ci pe baza muncii altor 
întreprinderi, a altor oameni ai muncii 
din alte sectoare ale vieții economice. 
M-am referit la această problemă pentru 
că și ea este esențială pentru înțelegerea 
dezvoltării societății noastre, pentru creș
terea răspunderii cadrelor, a consiliilor, 
a adunărilor generale în conducerea ac
tivității economice. Toate acestea trebuie 
să ducă, într-adevăr, la realizarea unei 

*noi democrații — radical deosebită de de
mocrația burgheză — care, în fapt, să se 
bazeze pe participarea directă, în mod 
conștient, ă oamenilor muncii la conduce
rea tuturor domeniilor de activitate, de 
pe o poziție critică și autocritică fermă, 
luînd atitudine combativă față de lipsuri, 
participînd activ la dezbaterea deschisă 
a problemelor, nu în mod festiv, ci cu 
tot spiritul de răspundere. De multe ori 
se consideră că lucrurile merg bine, dar 
cînd analizezi mai aprofundat situația, 
constați că lucrurile nu sînt clare, că oa
menii muncii nu înțeleg și nu au înțeles 
multe din problemele și chiar legile pe 
care le-au votat. Or, dezvoltarea demo
crației socialiste trebuie să ducă la o par
ticipare activă, de sus pînă jos, a maselor 
populare, a cadrelor de partid, de stat, la 
elaborarea și înfăptuirea politicii partidu
lui. Desigur, în această activitate ne ba
zăm pe principiile care stau la baza so
cietății noastre, ale centralismului demo
cratic, pe întărirea spiritului de răspun
dere, a disciplinei, a ordinii, pe faptul că 
fiecare Ia locul său de muncă trebuie 
să-și îndeplinească cît mai bine sarcini
le încredințate de partid și de stat, rolul 
pe care îl are în procesul de producție, 
în viața socială, în diferite domenii de 
activitate.

Consider că în activitatea de propagan- 
* dă și educație se impune să se acorde o 

mai mare atenție dezvoltării spiritului de 
răspundere și atitudinii de modestie. Tre
buie să obținem ca activiștii noștri, ca
drele de partid și de stat, în general, toți 
comuniștii să aibă o atitudine demnă, să 
fie pătrunși de spiritul de răspundere 
față de partid și popor și, în același timp, 
să aibă o atitudine modestă — în sensul 
de a lupta ferm împotriva oricărei atitu
dini de risipă, de consum anarhic și, re
pet, împotriva spiritului boieresc, mic- 
burghez, care constituie un pericol deo
sebit de grav și pe care nu trebuie să-1 
tolerăm sub nici un motiv în viața noas
tră de partid și de stat, în societatea noas
tră socialistă. Trebuie să se înțeleagă bine 
de toată lumea că nu se poate consuma 
mal mult decît se produce, că, în general, 
nu putem consuma tot ce se produce, că 
răspunderea în fața societății, a poporu
lui, a viitorului patriei noastre, răspun
derea pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea țării 
spre comunism impun obligații deosebite, 
cer alocarea permanentă a unei părți în
semnate din venitul național pentru dez
voltarea generală a societății. Numai a- 
ceasta este calea pentru dezvoltarea con
tinuă a societății omenești în general, a 
societății socialiste, a trecerii spre comu
nism, a întăririi patriei noastre socialiste, 
a asigurării unei vieți demne, libere și 
independente pentru întreaga noastră na
țiune 1 (Aplauze puternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,
Este de înțeles că una din cele mal 

înalte îndatoriri ale propagandei noastre, 
ale întregii activități politico-educative 
este educarea maselor largi ale oamenilor 
muncii, îndeosebi a tineretului, în spiri

tul nobilelor idei, care au însuflețit din- 
totdeauna existența poporului nostru, ale 
patriotismului, ale dragostei față de 
partid și față de patria socialistă, pe care 
întreaga noastră națiune, sub conducerea 
partidului, o face zi de zi mai frumoasă, 
mai înfloritoare. Cultivînd cu stăruință a- 
ceste nobile sentimente, propaganda noas
tră trebuie să-i însuflețească pe oameni 
în întreaga lor activitate de edificare a 
noii orînduiri, să-i determine să facă to
tul, să-și consacre toate forțele, toată ca
pacitatea lor de muncă și creație înfăp
tuirii politicii partidului, cauzei victoriei 
socialismului și comunismului în Româ
nia. Trebuie să creștem un tineret, să 
formăm asemenea generații de oameni ai 
muncii care să fie oricînd gata de orice 
sacrificiu, și chiar să-și dea viața, pentru 
a apăra independența și suveranitatea pa
triei noastre socialiste, viața liberă și 
demnă pe care poporul nostru și-o făureș
te astăzi, în mod conștient, în România, 
deplin stăpîn pe destinele sale 1

Este necesar să acordăm o mal mare 
atenție activității de educare a maselor, a 
tineretului în spiritul dragostei pentru 
muncă, formării unei atitudini ferme față 
de cei care doresc să muncească cît mai 
puțin și să primească cît mai mult, sau 
dacă este posibil să primească cum se 
prevede în comunism și să nu facă nimic 
pentru societate, spunînd că așa prevede 
comunismul : să muncească cît pot — iar 
unii spun că nu pot să muncească deloc — 
și să primească cît au nevoie. O aseme
nea înțelegere este străină și de concepția 
socialistă, și de cea comunistă 1 Propa
ganda noastră trebuie să aibă o 
atitudine activă în lămurirea acestor 
probleme 1 Ea trebuie nu numai să 
afirme niște principii generale, ci să 
facă să se înțeleagă bine că a munci cît 
poți înseamnă a da tot ceea ce ești ca
pabil, fizic și intelectual, pentru socie
tate, înseamnă a pune pe primul plan 
interesele generale. Numai atunci putem 
spune că propaganda noastră și-a făcut 
pe deplin datoria, cînd aceste probleme 
sînt bine înțelese de toată lumea și se 
acționează în concordanță cu ele.

în fond, umanismul nou al societății 
noastre, care pune pe primul plan omul, 
are în vedere tocmai creșterea răspun
derii pentru viitorul patriei, pentru so
cialism, pentru comunism, pentru ca 
omul să fie într-adevăr un participant 
activ la întreaga operă de făurire a noii 
societăți, ca el să poată privi întot
deauna cu mîndrie la ceea ce a făcut, 
să nu-i fie rușine de munca lui, să nu 
dea înapoi, într-un moment sau altul, 
sau atunci cînd este greu să nu caute să 
găsească un locșor mai călduț — cum 
se spune. Umanismul revoluționar 
presupune tocmai un om înaintat, un 
luptător care este gata de orice sacrifi
ciu, un revoluționar în toate privințele. 
Numai un asemenea umanism este revo
luționar 1 Acesta-i umanismul pe care 
trebuie să-1 creăm noi în România ! 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Cunoașteți că se vorbește mult acum 
în lume de problemele umanitare. Am 
avut prilejul să mă refer la aceste 
probleme în cîteva rînduri. Dar este ne
cesar ca propaganda noastră de partid 
să le abordeze în mod temeinic în acti
vitatea zilnică, astfel ca întregul partid 
și întregul popor să înțeleagă bine deo
sebirile fundamentale care există între 
umanismul revoluționar al societății 
noastre și umanismul burghez, al socie
tății care se bazează pe asuprire și ex
ploatare. Nu trebuie să uităm că, de fapt, 
agitarea problemei așa-zisului umanism 
de către anumite cercuri urmărește, în 
fond, să ascundă și să estompeze racilele 
orînduirii capitaliste, lipsa de drepturi 
fundamentale ale oamenilor muncii, ale 
maselor largi populare.

Propaganda noastră trebuie să abor
deze clar, cu curaj, fără nici un fel de 
reținere și problema reîntregirii familiei 
și a emigrării. Noi, comuniștii, am avut 
întotdeauna o poziție clară, fermă, că ce
tățenii născuți într-o țară, cei născuți în 
România își au patria aici, și nu în altă 
parte 1 Familia lor este aici, și nu în altă 
parte 1 Chiar dacă o rudă, un frate, pă
rinții sau fiul sînt plecați din țară, locul 
fiecăruia, familia lui este aici, unde s-a 
născut, unde muncește și trăiește împre
ună cu prietenii, cu cei care l-au cres
cut. Aici trebuie să rămînă și aici trebuie 
să lupte pentru făurirea societății socia
liste și comuniste ! (Aplauze puternice, 
îndelungate). Dar dacă în problemele de 
reîntregire a familiei — atunci cînd sînt, 
într-adevăr, asemenea probleme — înțe
legem să găsim soluții și să le venim în 
întîmpinare, apoi în problema emigrării 
propriu-zise trebuie să fim foarte fermi. 
Este necesar să desfășurăm o activitate 
de propagandă și de educație fermă, pen
tru a lămuri și a-i face pe oameni să în
țeleagă că a pleca din țara unde s-au 
născut este o acțiune nedemnă, o acțiune 
de înjosire. Chiar dacă într-o țară sau 
alta care s-a dezvoltat în alte condiții 
istorice, inclusiv pe seama exploatării și 
asupririi altor popoare, acești oameni pot 
găsi, cîteodată, condiții materiale mal 
bune, niciodată ei nu vor găsi însă con
dițiile umane, omenia poporului nostru, 
dreptatea socială care se realizează astăzi 
în România. (Aplauze puternice).

Propaganda de partid și întreaga acti
vitate politico-ideologică trebuie să fie 
mult mai ferme în explicarea politicii 
noastre în problema națională, a prin
cipiilor care stau la baza ei. Partidul 
nostru comunist a rezolvat în mod just, 
cu adevărat revoluționar, această proble
mă, asigurînd deplina egalitate în drep
turi a tuturor cetățenilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, creînd condiții 
și posibilități egale pentru toți de a parti
cipa la viața economică și socială, la 
conducerea societății, asigurînd ridicarea 
economică și socială a tuturor regiunilor 
patriei — inclusiv a celor cu populație 
de alte naționalități — folosirea limbii 
naționale în învățămînt, artă și cultură. 
Trebuie spus însă că nu în suficientă mă
sură propaganda noastră de partid a știut 
să valorifice această bogată experiență 
a partidului nostru, să pună în evidență 
realizările deosebite obținute în rezol-
(Continuare in pag. a Iii-a)
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varea problemei naționale, în întărirea 
unității și frăției tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — în munca și lupta 
pentru progresul și înflorirea patriei co
mune, pentru edificarea socialismului și 
comunismului pe pămîntul României. 
Este necesar ca întreaga propagandă de 
partid, munca politico-educativă să acor
de o atenție mult mai mare acestei pro
bleme, să acționeze mai hotărît în aceas
tă direcție.

Este, de asemenea, necesar ca propa
ganda noastră să aibă o poziție mult mai 
fermă față de concepțiile retrograde, 
mistice, față de ideologia burgheză. Este 
vorba, tovarăși, să desfășurăm o mai in
tensă activitate politică și ideologică, de 
ridicare a conștiinței, de dezvoltare a în
țelegerii științifice a evoluției societății. 
Nici un moment nu trebuie să se con
funde politica de coexistență pașnică, 
relațiile dintre state cu orînduiri sociale 
diferite cu poziția noastră fermă față de 
orînduirea capitalistă, față de orice for
mă de asuprire socială și națională, cu 
politica noastră consecventă pentru li
chidarea asupririi de orice fel, pentru a 
asigura omenirii o viață liberă, pentru 
ca popoarele să fie stăpîne pe destinele 
lor, ca oamenii muncii să lichideze asu
prirea de clasă ! Aceasta este o problemă 
fundamentală — și propaganda noastră 
trebuie să o explice permanent, să ajute 
ca ea să fie bine înțeleasă de toți oame
nii muncii, de întregul nostru partid.

Desigur, politica noastră internațională 
este o politică de conlucrare, de dezvol
tare a relațiilor cu toate statele. Noi con
siderăm că problemele din fiecare țară 
trebuie soluționate de forțele progresis
te, revoluționare din țările respective, că 
fiecare popor trebuie să soluționeze el 
însuși problemele țării sale și să asigure 
dezvoltarea orinduirii pe care o dorește. 
Aceasta este o problemă — și alta este 
aceea că noi, fiind revoluționari, fiind co
muniști, trebuie să explicăm bine și să 
facem să se înțeleagă clar, îndeosebi de 
către tînăra generație, asemenea deose
biri fundamentale. Au trecut totuși 30 de 
ani de la revoluția socială și antiim- 
perialistă, mulți erau tineri, aveau atunci 
10 sau 15 ani, și nu își mai aduc bine 
aminte ce a reprezentat orînduirea capi
talistă. Trebuie să facem ca oamenii să 
înțeleagă bine concepția noastră despre 
societate și despre lume ! Iată o altă pro
blemă care trebuie să fie avută perma
nent în vedere de propaganda noastră, 
de întreaga activitate politico-educativă.

Tovarăși,
Este de înțeles că și Învățămîntul nos

tru de partid trebuie să fie îmbunătățit 
nu atît ca organizare, cît mai ales în ce 
privește conținutul, tematica. Învățămîn- 
tul de partid trebuie să pună un mai mare 
accent pe aceste probleme ; ele trebuie 
să constituie o trăsătură esențială a în
tregului învățămînt. Consider că s-a pro
cedat greșit lăsîndu-se la latitudinea fie
cărui comitet județean de a elabora pînă 
la urmă tezele și tematica pentru desfă
șurarea învățămîntului. Eu am multă în
credere în propagandiștii de la județe, 
dar în asemenea probleme fundamenta
le nu putem avea 40 de feluri de înțele
gere sau de programe de învățămînt. Pro
gramul învățămîntului de partid — nu 
numai cel din școlile de partid, ci mă re
fer și la învățămîntul politic de masă — 
trebuie să fie unitar. Tezele de bază tre
buie elaborate unitar și să fie obligatorii 
pentru toți cei care lucrează în învăță
mîntul de partid.

Editura noastră politică, Secția de 
propagandă a Comitetului Central, și, de
sigur, Comisia ideologică, cu aprobarea 
și sub conducerea Comitetului Politic 
Executiv și a Secretariatului Comitetului 
Central, trebuie să elaboreze tezele și să 
dea și materialele ajutătoare, adică acele 
broșuri și lucrări ce trebuie elaborate. Nu 
e suficientă recomandarea de a se studia 
dintr-o lucrare sau alta, ci trebuie să ela
borăm în același timp și o serie de ma
teriale pentru învățămîntul de partid. Este 
foarte greu să trimiți pe un membru de 
partid să citească toate lucrările lui 
Marx și Lenin, toate hotărîrile Comite
tului nostru Central, cuvîntările 
secretarului general și așa mai departe 
— și să lași pe fiecare să caute în aceste 
materiale ce trebuie să citească. Nu se 
poate în felul acesta ! Desigur, aceste 
materiale le stau la dispoziție și trebuie 
ca și în viitor să fie recomandate oame
nilor ; ele sînt mai cu seamă pentru ca
drele superioare. Dar chiar și pentru a- 
ceste cadre trebuie să elaborăm teze și 
tematici de învățămînt.

Noi am lăsat învățămîntul să se desfă
șoare puțin la voia întâmplării și de 
aceea rezultatele și eficiența acestuia — 
că și aici există o eficiență — nu sînt la 
înălțimea așteptărilor și a posibilităților, 
nu sînt pe măsura forțelor pe care le 
avem în acest domeniu de activitate.

Eu consider că nici Comisia noastră 
ideologică nu și-a îndeplinit pe deplin 
răspunderea. Noi am creat această comi
sie ideologică nu ca să vadă din cînd în 
cînd unele materiale, ci tocmai să asi
gure conducerea colectivă a acestei acti
vități multilaterale, care nu poate fi des
fășurată numai de cîțiva oameni. Sec
țiile nu sînt organe de partid, ele nu pot 
să rezolve aceste probleme. Desigur, nici 
Comisia ideologică, singură, fără aproba
rea fie a Secretariatului, fie a Comite
tului Politic Executiv nu poate să ia ho
tărîri; Dar, într-un șir de probleme, ea 
trebuie să acționeze ca un organ al Co
mitetului Central, pentru că este creată 
de Comitetul Central, sub conducerea 
permanentă a Secretariatului sau Comi
tetului Politic Executiv, după caz. Acest 
lucru este valabil, desigur, și în ce pri
vește organismele respective existente la 
județe.

Trebuie să legăm mult mai mult în
vățămîntul de partid de problemele prac
tice din fiecare unitate, din fiecare oraș, 
comună și județ. S-ar putea, desigur, 
spune : „dacă o să ni se dea niște teze 
și niște materiale pentru diferite pro
bleme generale, atunci cum o să mai le
găm învățămîntul cu practica". Vreau 
să fiu clar în această privință, tovarăși.

Fără îndoială că la baza oricăror teze 
trebuie să stea hotărîrile congreselor 
partidului, Programul partidului, docu
mentele de partid, legile țării. Din acest 
punct de vedere nici nu se poate con
cepe și nici nu este admisă vreo altfel 
de înțelegere. Dar, pe baza acestor orien
tări și hotărîri generale, care trebuie 
să-și găsească oglindirea în toate progra
mele de învățămînt, trebuie ca, în mod 
concret, comitetele județene de partid, 
propaganda respectivă din fiecare județ 
— sub controlul secretariatului și al birou
lui județean — să le adapteze ținînd 
seama pe ce anume trebuie să se pună 
accentul în județul respectiv. Desigur, în
tr-un județ industrial va trebui să se pună 
accentul pe problemele care sînt mai im
portante în industria de acolo, pe proble
mele cele mai actuale într-un moment 
dat. în agricultură la fel, în învățămînt la 
fel. în județele unde există instituții de 
învățămînt superior trebuie să se țină 
seama de acest lucru. Deci este necesar 
să se meargă cu aceasta pînă la comună, 
pentru că și acolo sînt probleme deose
bite de la o comună la alta. Dar toate 
acestea sînt probleme practice, care țin 
de felul cum se înfăptuiesc în viață 
hotărîrile partidului ; pentru că, așa cum 
am spus încă la început, noi trebuie să 
formăm în așa fel pe activiști, pe comu
niști, pe oamenii muncii, îneît să fie în 
stare nu numai să repete niște teze, ci 
să și găsească soluții cum să fie aplicate, 
cum să se asigure dezvoltarea și îmbu
nătățirea activității acolo unde își desfă
șoară munca. Acest lucru trebuie să-1 
obținem pînă la urmă prin învățămîntul 
de partid ! Dacă nu am obținut aceasta, 
înseamnă că învățămîntul de partid nu 
este la înălțime și nu dă rezultate bune.

Este de înțeles că la întregul învăță
mînt de partid, la activitatea politico- 
ideologică trebuie să participe întregul 
nostru partid, activul și cadrele de bază 
ale partidului din toate domeniile de 
activitate. Este greșită concepția — și 
practica, mai cu seamă — că problemele 
acestea, fundamentale pentru un partid 
revoluționar, trebuie să fie lăsate numai 
pe seama activiștilor care lucrează în do
meniul propagandei. Aici nu este vorba 
de o meserie — ca să spun așa — de 
faptul că unul a devenit electronist, altul 
strungar și așa mai departe. Aici este 
vorba că problemele politicii generale a 
partidului, ale concepției partidului nos
tru sînt probleme de viață ale conducerii 
de către partid a societății și ele trebuie 
să preocupe deci întregul partid, înce- 
pînd cu Comitetul Central, cu Comitetul 
Politic Executiv, Biroul Permanent, Se
cretariatul, cu fiecare membru al condu
cerii de partid. La județe, comitetul ju
dețean, biroul, secretariatul și pînă jos, 
toate organele noastre de partid trebuie 
să desfășoare activitate . politico-ideolo- 
gică. Nici nu se poate concepe ca teoria, 
problemele noi să se elaboreze undeva, 
de niște oameni rupți de activitatea con
cretă, în afara muncii și vieții de zi cu 
zi, a practicii de partid și de stat. O ase
menea teorie și o asemenea concepție 
vor fi de la început necorespunzătoare, 
pentru că nu vor ține seama de realită
țile din viața noastră ! De aceea insist 
încă o dată și vreau să fiu bine înțeles 
că de problemele ideologice, teoretice, de 
învățămîntul de partid răspunde între
gul partid, răspund organele colective de 
partid. Secțiile respective, propagandiștii 
sînt ajutoarele care îndeplinesc directi
vele și care lucrează sub controlul și 
după directivele organelor colective de 
partid. Dacă munca ideologică merge 
bine sau nu — aceasta cade în 
răspunderea directă a organelor de 
partid. Iată de ce multe din lipsu
rile la care m-am referit aici — care, 
desigur, cad și în răspunderea ce
lor ce lucrează nemijlocit în acest dome
niu — se datoresc și faptului că nici 
organele noastre centrale de partid nu 
au acordat suficientă atenție acestor pro
bleme, nu au exercitat un control te
meinic asupra felului cum se îndeplinesc 
în viață hotărîrile stabilite de Congres, 
de Comitetul Central al partidului, hotă-, 
rîrile proprii ale Comitetului Politic Exe
cutiv și ale Secretariatului. Trebuie spus 
că, în această privință, am mai avut 
unele hotărîri care, din păcate, nu au 
fost duse pînă la capăt. Iată de ce, dis- 
cutînd despre problemele de propagandă, 
trebuie să tragem și concluzia îmbună
tățirii activității de conducere a acestui 

sector de către organele de partid res
pective. Peste două săptămîni vom dis
cuta cu primii secretari, cu secretarii cu 
problemele organizatorice, tocmai proble
mele conducerii de către partid a întregii 
activități și vom analiza mai pe larg 
felul cum comitetele județene, organele 
de partid și de stat trebuie să conducă 
activitatea în toate domeniile.

Nu aș voi însă să se înțeleagă că to
varășii care răspund direct de aceste do
menii ale muncii de propagandă și ideo
logice trebuie acum să spună : „atunci 
să răspundă comitetul județean și Comi
tetul Central". Ei de aceea sînt puși în 
organele respective, de aceea sînt aleși 
secretari, membri ai biroului, pentru ca, 
în cadrul diviziunii muncii, să răspundă 
de aceste probleme. Dar organele colec
tive respective trebuie să-i controleze, 
să-i tragă la răspundere și să ia măsuri 
pentru a se îndeplini hotărîrile așa cum 
sînt ele stabilite, să participe nemijlocit 
la desfășurarea activității. Știu că în 
multe locuri se fac lucruri bune în a- 
ceastă privință — in sensul că există 
preocuparea de a participa la învățămân
tul de partid și la întreaga activitate po
litico-educativă.

Dragi tovarăși,
Este necesar să acordăm o atenție mai 

mare activității cultural-artistice, care 
trebuie să cuprindă masele largi popu
lare și să se desfășoare în fiecare unitate 
economico-socială, în fiecare localitate. 
In prima ediție a Festivalului național 
„Cîntarea României" am obținut o ex
periență bună. S-au realizat unele lu
cruri care merită să fie subliniate, atît 
în ce privește participarea largă, cît și 
în realizarea unei mai mari varietăți a 
activității cultural-artistice, precum și în 
alte domenii. Dar aceasta este numai un 
început. Se impune să folosim această 
experiență, s-o generalizăm și, trecînd 
la desfășurarea celui de-al doilea con
curs, care va începe anul viitor — de 
fapt încă din toamnă — trebuie să ținem 
seama și să aducem îmbunătățiri ho- 
tărîte în acest domeniu.

Este necesar, de asemenea, să împle
tim activitatea cultural-artistică de masă, 
toate domeniile ei, cu sportul, cu „Da- 
ciada", cu participarea efectivă, îndeo
sebi a tineretului, la toate aceste com
petiții. Trebuie să avem în vedere că în- 
cepînd din anul viitor vom trece la re
ducerea timpului de lucru, deci va crește 
timpul liber al oamenilor muncii. Legat 
și de aceasta, se impun să fie luate mă
suri pentru o mai bună organizare a 
timpului liber al oamenilor muncii, în
deosebi al tineretului. în această pri
vință trebuie să spunem deschis că nu 
facem tot ce trebuie. Să nu uităm că ti
neretul trebuie să fie participantul cel 
mai activ la întreaga activitate cultural- 
artistică. Deci să acordăm o atenție deo
sebită educației și ridicării conștiinței 
sale politice. în același timp, tineretul 
trebuie să aibă condiții să poată și dansa, 
să facă excursii, să facă și sport, să-și 
petreacă timpul liber cît mai plăcut și, 
în același timp, educativ.

Eu atrag foarte serios atenția asupra 
necesității de a se lua măsuri hotărîte 
pentru organizarea întregii activități po
litico-educative, dar și pentru asigu
rarea condițiilor ca tineretul să-și pe
treacă timpul liber cît mai plăcut și cît 
mai variat. Această activitate să cuprin
dă întregul tineret și să fie realizată cu 
participarea nemijlocită a cadrelor, a 
conducerilor organizațiilor de tineret, de 
sindicat, a activiștilor de partid.

Tovarăși,
Cred că ați înțeles că problemele pe 

care le-am ridicat aici se referă — în ra
port cu rolul fiecărei Instituții — și la 
presă și la radioteleviziune. Presa și ra- 
dioteleviziunea sînt mijloace puternice de 
educație și formare a conștiinței socia
liste, de educare politică, de desfășurare 
a activității ideologice. Ele trebuie să se 
încadreze în mod nemijlocit și activ în 
întreaga această activitate, în dezbaterea 
tuturor problemelor la care m-am referit 
aici. Doresc să menționez că în presa 
noastră s-au făcut multe lucruri bune, 
dar mai sînt încă multe de îmbunătățit. 
Este necesar ca presa să atace probleme
le mai activ, mai variat, cu curaj, să ge
neralizeze experiența pozitivă, așa cum 

radioteleviziunea trebuie să prezinte pro
grame care realmente să contribuie la 
formarea omului nou. Ce au înțeles, de 
exemplu, tinerii din programul de tele
viziune, de aseară, de la „Ora tineretu
lui" ? A fost, cred, o „Oră" — și nu este 
singura — așa cum nu trebuia să fie. 
Doar dacă tovarășii spuneau de la început 
că vor să arate cum nu trebuie să pre
zinte o asemenea „Oră", numai a- 
tunci ea ar fi fost, poate, de înțe
les. Noi am trimis în conducerea 
televiziunii un membru al Comitetului 
Central al partidului, avem un .secretar 
al Comitetului Central care este și pre
ședintele Consiliului Radioteleviziunii ; la 
această activitate participă și conducerile 
U.T.C.-ului și sindicatelor și mulți acti
viști de partid. De ce oare se pot admite 
asemenea programe, care deformează rea
litățile societății noastre, care prezintă 
denaturat politica partidului într-o pro
blemă importantă ca aceea a educației ti
neretului ?

Eu sînt partizanul criticii și trebuie să 
criticăm diferite aspecte negative ale ac
tivității noastre, bar chiar și în prezen
tarea diferitelor probleme economice au 
fost cîteva programe la televiziune unde 
s-a prezentat nejust situația din construc
ții. Este adevărat că avem încă multe lip
suri în construcții, dar tocmai cînd s-a 
desfășurat o activitate mai intensă — ca 
urmare a criticilor făcute la un moment 
dat — și am reușit să reconstruim rapid' 
ceea ce s-a distrus, tovarășii de la tele
viziune n-au găsit decît cîteva cazuri ne
gative — și, fără îndoială, întotdeauna se 
vor găsi asemenea cazuri în miile de șan
tiere. Dar nu numai despre acestea 
trebuie să se vorbească la televiziune, ci 
să fie prezentate marile eforturi ce se fac, 
să fie generalizată experiența pozitivă. 
Este cazul să înțelegem că aceste orga
nisme, presa noastră trebuie să asigure 
răspîndirea experienței înaintate, să 
aibă o contribuție activă la înțelegerea 
de către masele populare a ceea ce 
au de făcut pentru a înfăptui în viață 
politica partidului și statului în di
ferite domenii de activitate. Trebuie, în- 
tr-adevăr, să luăm atitudine critică, dar 
această critică să fie în așa fel orientată, 
îneît să fie pusă pe primul plan preocu
parea de a-i face pe oameni să înțeleagă 
ce au de făcut și cum trebuie să acțio
neze pentru a îndeplini în cele mai bune 
condiții sarcinile ce le au.

Eu vorbesc aici deschis în legătură cu 
aceste lucruri pentru că va trebui să ne 
apucăm foarte serios să gîndim cu răs
pundere, să controlăm ceea ce facem. 
Noi nu putem admite ca lucrurile să 
continue în felul acesta ! Dorim ca pro
gramele la televiziune să fie îmbunătă
țite cît mai rapid în sensul hotărîrilor 
Comitetului Central al partidului.

Nu mai vorbesc de filmele și de unele 
piese proaste care se dau la televiziune, 
deși am discutat despre aceasta și există 
și o hotărîre a plenarei. Nu știu cum 
reușesc tovarășii să descopere în arhiva 
lor — unde cred că au și filme bune — 
cele mai proaste filme, cu care umplu 
programul la televizor.

Libertatea presei și libertatea de ex
primare nu au nimic comun cu liberta
tea de a prezenta în presa noastră, la 
radio și la televiziune asemenea filme și 
piese de teatru, care contravin sau care 
sînt de natură să dăuneze educației re
voluționare a tineretului și poporului 
nostru. Mai bine nu dăm nimic ! Dar, 
oare, din toată „Cîntarea României" nu 
au răsărit sute și sute de talente, de 
echipe care au prezentat programe ce 
pot fi reluate și redate la televiziune ? 
Avem, de asemenea, forțe pe care tre
buie să le punem să creeze. Dacă cineva 
dorește să scrie orice piesă vrea — 
foarte bine, dar noi la televiziune și la 
teatru dăm numai acele piese care co
respund cerințelor educative ale societă
ții noastre. Așa cum fiecare are dreptul 
și libertatea să scrie, și televiziunea și 
teatrul au dreptul și libertatea, mai mult, 
au obligația, să prezinte numai ceea ce 
contribuie și ceea ce ajută la răspîndirea 
concepției noastre despre lume și viață. 
(Aplauze îndelungate). în această pri
vință trebuie să fim bine înțeleși, atît în 
legătură cu radioteleviziunea, cu teatrele 
și cinematografele, cu întreaga activitate 
din acest domeniu.

Același lucru trebuie să spunem și des
pre activitatea uniunilor^de creație. De
sigur, avem și aici multe lucruri bune. 
Există, în general, forțe capabile și multe 

realizări în toate domeniile creației, ale 
literaturii de toate genurile, artei plas
tice și muzicii. Trebuie însă să ne ocu
păm și mai mult de aceste sectoare de 
activitate, în spiritul celor stabilite de 
Congresul partidului, de Comitetul Cen
tral, inclusiv cu prilejul conferințelor 
naționale ale acestor uniuni. Să luăm 
măsuri care să ducă la creșterea rolului 
acestor uniuni în întreaga activitate de 
formare și de dezvoltare a creației noas
tre literare, muzicale și în artele plastice, 
pentru a promova o creație cu adevărat 
revoluționară, în concordanță cu concep
țiile partidului nostru despre lume și 
viață.

Am adoptat în domeniul presei și 
radioteleviziunii, al activității de creație 
un șir de măsuri care sînt în curs de 
aplicare — de fapt se și lucrează pe baza 
acestor hotărîri, dar nu s-au definitivat 
legile — privind creșterea răspunderii 
organismelor și conducerilor colective 
ale acestor organe pentru întreaga lor 
activitate, întărirea, în același timp, a 
controlului de partid și al maselor asu
pra tuturor acestor sectoare ale vieții 
ideologice. Este necesar ca din aceste ho
tărîri să tragem concluzii corespunză
toare cu privire la felul în care comi
tetele județene de partid și, desigur, or
ganele Comitetului Central al partidului 
trebuie să se ocupe de aceste sectoare, 
la felul în care comuniștii ce lucrează în 
acest domeniu trebuie să fie îndrumați, 
controlați, la modul în care trebuie să se 
asigure toate condițiile ca masele popu
lare să-și poată spune mai activ cuvîn- 
tul asupra întregii activități din presă, 
radioteleviziune și creația artistică. Con
sider că> aceste măsuri sînt bune. Dar ele 
vor da rezultate numai în măsura în care 
organele noastre de partid vor ști să 
acționeze și să-și îndeplinească răspun
derile ce le au în aceste domenii, asigu- 
rînd ca fiecare comunist, conducerile co
lective ale acestor organisme să-și înde
plinească răspunderile și să nu mai aș
tepte să vină cineva din afară să vadă 
dacă un lucru s-a făcut bine sau rău.

Pornind de la toate acestea, aș atrage 
atenția asupra necesității ca activiștii și 
cadrele care lucrează în domeniul ideolo
gic, al științelor sociale, al propagandei 
în general, să fie antrenate mai mult pen
tru a participa mai activ și nemijlocit la 
întreaga activitate a partidului nostru. 
Unii din tovarășii de aici știu că puținii 
membri de partid pe care-i aveam in 
trecut la scriitori și în domeniul propa
gandei erau participanți activi la viața 
de partid ; ei nu considerau că este sufi
cient ca munca lor să se rezume la a 
scrie o poezie sau un roman — ci înțe
legeau că aceasta era doar o latură a 
acestei activități. Ei considerau că latura 
principală era participarea efectivă la 
viața de partid, la activitatea partidului, 
la viața socială. Noi nu am acordat aten
ția necesară participării membrilor uniu
nilor de creație la activitatea social-poli- 
tică și cred că și față de propagandiști și 
de lectori nu am fost suficient de exigenți. 
De multe ori considerăm că dacă se duc 
și țin o lecție sau o expunere au des
fășurat activitate de partid. Aceasta este, 
repet, doar o latură a activității de 
partid, pe care trebuie să o îndeplinească 
fiecare membru al partidului, fiecare 
membru al comitetului județean, al co
mitetului comunal și așa mai departe. 
Activiștii, propagandiștii, lectorii de 
partid, trebuie să participe efectiv la în
treaga viață de partid. Numai în măsrfra 
în care vor lua parte activă la înfăp
tuirea întregului ansamblu de măsuri, a 
politicii generale a partidului în toate 
domeniile, vor fi și buni propagandiști, 
vor fi și buni scriitori, buni pictori, buni 
lectori. Numai atunci vor ști cum să 
abordeze problemele ideologice și teore
tice, vor putea, într-adevăr, să aibă un 
rol mai activ în întreaga noastră activi
tate. în acest sens consider că trebuie să 
luăm toate măsurile pentru îmbunătă
țirea și din acest punct de vedere a în
tregii noastre activități.

Trebuie să facem totul ca activitatea 
ideologică, educativă, cultural-artistică 
să fie la înălțimea sarcinilor puse de 
Comitetul Central, să aibă un rol mult 
mai activ în înfăptuirea întregii politici 
a partidului, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea. Dispunem de forțe suficiente, 
avem un partid puternic, avem ca
dre de partid în stare să soluționeze 
în bune condiții problemele din acest 

domeniu al vieții de partid. Se impun 
însă o mai bună organizare, o îmbună
tățire a stilului de muncă. Numai astfel 
vom putea lichida mai rapid multe din 
lipsurile noastre, vom ridica nivelul pro
pagandei, al activității ideologice la .ni
velul cerințelor puse de Congres, de Co- 
mitetul Central al partidului. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Aveam, inițial, în vedere să mă refer 
și la unele probleme internaționale, dar 
mă gîndesc să renunț acum la aceasta, 
cu atît mai mult, cu cît am avut în ul
timul timp cîteva intervenții pe aceste 
probleme. în general, desfășurarea eve
nimentelor internaționale din ultimul 
timp nu a adus lucruri noi care să ne
cesite o nouă analiză, pentru că — așa 
cum știți — toate evenimentele au conl- 
firmat și confirmă pe deplin orientările 
stabilite de Congres, orientările stabilite, 
în decursul activității, de Comitetul Cen
tral al partidului. Comitetul Central șl 
guvernul, conducerea statului acțio
nează îh conformitate cu aceste orieti- 
tări în toate problemele care m-goc.?^ 
astăzi omenirea — atjt'în ce, privește 
securitatea europeană, situația’din Afri
ca, din Orientul Mijlociu, cît și proble
mele mai generale, inclusiv cele privi
toare la mișcarea comunistă și munci
torească.

Atrag însă atenția asupra faptului că 
propaganda noastră de partid trebuie să 
fie mult mai activă în a explica și a face 
bine înțelese orientările politicii externe 
ale partidului și statului nostru, în a 
mobiliza larg întregul popor la realizarea 
lor în viață.

Consider că este de cea mai mare im
portanță ca propaganda de partid, mun
ca politico-ideologică, acționînd în spi
ritul bogatelor tradiții internaționaliste 
ce au caracterizat dintotdeauna parii-- 
dul nostru, pe comuniștii din Româ
nia, să manifeste o preocupare con
stantă de zi cu zi pentru educarea oame
nilor muncii, a întregului popor, în spi
ritul principiilor nobile pe care le pro
movează permanent partidul nostru, de 
prietenie și colaborare cu celelalte po
poare, de solidaritate și conlucrare activă 
cu toate țările socialiste, cu popoarele 
care edifică noua orînduire, cu popoarele 
care și-au dobîndit independența și pă
șesc pe calea propășirii lor libere, de sine 
stătătoare, cu forțele înaintate, antiim- 
perialiste și progresiste de pretutindeni, 
cu toți cei care se pronunță și militează 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă 
pe planeta noastră, o lume a păcii și co
laborării.

Nu doresc să mă opresc acum mai mult 
asupra problemelor internaționale, cu 
atît mai mult cu cît vom avea și Con
ferința Națională, care va trebui să facă 
și o analiză mai temeinică a situației in
ternaționale și să stabilească și orientări 
de viitor pentru partidul și statul nostru 
în activitatea pe plan mondial. ,

Iată, tovarăși, problemele Ia care am 
vrut să mă refer astăzi, la aceasta 
consfătuire a activului și cadrelor de 
partid din domeniul activității politico- 
ideologice.

Aș dori să rog pe tovarăși să prezinte 
pe larg aceste probleme în fața comite
telor județene, incit, pe baza a ceea ce 
s-a dezbătut aici, să se stabilească pro
grame concrete de măsuri atît cu privire 
la activitatea generală politico-educativă 
și ideologică, cît și la organizarea învă
țămîntului de partid, astfel ca odată cu 
începerea învățămîntului de partid din 
acest an să obținem o îmbunătățire a 
activității în toate domeniile.

Subliniez, încă o dată, că avem forțele 
necesare ; politica partidului nostru, ho
tărîrile Congresului și Programul parti
dului sînt documente de importanță ex
cepțională, care dau o viziune clară, re
voluționară, de largă perspectivă pentru 
activitatea partidului nostru. Trebuie să 
ne organizăm activitatea în concordanță 
cu ele și pe baza lor. Dispunem de tot 
ce ne trebuie — și sînt convins că vom 
obține o îmbunătățire a activității 
noastre.

Vă doresc succes în toată această acti
vitate ! (Aplauze puternice și urale înde
lungate. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.K. Toți cei prezenți 
ovaționează, într-o atmosferă însuflețită, 
pentru Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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DECLARAȚIE
privind continua întărire a prieteniei frățești și aprofundarea colaborării 

dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria

COMUNICAT

(Urmare din pag. I)
O însemnătate hotărîtoare neutru aprofundarea 

continuă a colaborării frătesti dintre cele două 
partide, state si ponoare o au intîlnirile tradițio
nale dintre secretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, și primul 
secretar al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar. președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, tovarășul Todor 
Jivkov. Contactele ce au loc cu regularitate intre 
reprezentanții Comiletelor Centrale ale celor două 
partide, intre organizațiile de partid ale județelor 
si orașelor, care întrețin legături directe de 
colaborare, schimbul de delegații si grupe de lucru 
îsi aduc contribuția la dezvoltarea cu succes a 
relațiilor multilaterale româno-bulgare. A fost 
subliniată importanta planului de colaborare in 
domeniul activității ideologice pe perioada 1977— 
1980. încheiat intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar.

Partidul Comunist Român si Partidul Comunist 
Bulgar sînt ferm hotărite să dezvolte Si să lăr
gească continuu colaborarea dintre ele. să conso
lideze prietenia tradițională dintre cele două țări 
si topoare. Cele două partide vor extinde schim
bul de experiență in construcția socialismului, 
colaborarea in domeniul ideologic, legăturile din
tre judele si orașe din Republica Socialistă 
România si Republica Populară Bulgaria, dintre 
Frontul Unității Socialiste din Republica Socialistă 
România si Frontul Patriei din Republica Popu
lară Bulgaria, dintre organizațiile sindicale, de 
tineret și de femei, precum și dintre alte organi
zații politice si de masă din cele două țări.

A fost apreciată pozitiv dezvoltarea colaborării 
dintre parlamentele si guvernele celor două țări 
si s-a convenit să se acționeze si în viitor pentru 
extinderea si intensificarea continuă a legăturilor 
si conlucrării lor.

Părțile au acordat o atentie deosebită colaborării 
economice dintre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria si și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu dezvoltarea acesteia. S-a 
dat o apreciere pozitivă rezultatelor intilnirilor 
dintre conducătorii guvernelor, activității Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare economică și 
tehnico-stiintifieă. precum si a ministerelor si 
organizațiilor economice din cele două țări.

A crescut într-un ritm înalt volumul schimbu
rilor comerciale care, in actualul cincinal, va fi 
de peste două ori mai mare in comparație cu 
regizările din perioada 1971—1975. S-a relevat cu 
satisfacție că in ultimii doi ani au fost semnate 
înțelegeri si contracte de specializare, cooperare 
si livrări reciproce. în procesul pregătirii si 
in timpul vizitei au fost semnate protoco
lul de lărgire a schimburilor de mărfuri 
in perioada 1978—1980 si convenția de co
laborare tehnico-stiintifieă directă în domeniul 
electronicii șl electrotehnicii. Au fost, de aseme
nea. semnate nouă înțelegeri de specializare ’n 
producție si livrări reciproce în domeniile con
strucțiilor de mașini, electronicii, metalurgiei, pre
cum si pentru lărgirea colaborării in domeniile 
științei si tehnicii, industriei ușoare, agriculturii 
și industriei alimentare, comerțului interior și 
prestărilor de servicii.

în cadrul livrărilor reciproce, ponderea produ
selor rezultate din cooperarea în producție va 
atinge in actualul cincinal 25 la sută. S-a consta
tat cu satisfacție că lucrările de construire a în
treprinderii comune de mașini si utilaje grele de 
la Giurgiu—Ruse, a cărei piatră de temelie a fost 
pusă de tovarășii Nicolae Ceausescu si Todor 
ii'vfcffV. în luna decembrie 1976, se desfășoară în
tr-un ritm intens. Au fost analizate si problemele 
privind construirea complexului hidrotehnic Turnu 
Măgurele—Nicopole, precum si cele legate de 
transportul de energie electrică din U.R.S.S. in 
Republica Populară Bulgaria, prin teritoriul Re
publicii Socialiste România. S-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la complexul hidro
tehnic din zona Cernavodă. A fost examinat 
mersul lucrărilor pentru elaborarea in comun a 
studiilor de construire a combinatului de olefine. 
Organele competente din Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria au fost 
insărcinate să adopte măsuri concrete pentru în
deplinirea acordului privind colaborarea econo
mică. tehnică și științifică de lungă durată, pre
cum si pentru realizarea in comun a obiectivelor 
industriale convenite.

S-a efectuat un schimb de păreri privind dez
voltarea in perspectivă a relațiilor economice din
tre cele două țări și. în legătură cu aceasta. Co
misia mixtă guvernamentală de colaborare eco
nomică si tehnico-șliintifică. organele centrale de 
planificare, ministerele si departamentele de re- 

»rl sînt împuternicite să elaboreze direcțiile prin- 
ipale de cooperare și specializare in producție pe 

termen lung si dezvoltarea relațiilor economice 
dintre cele două țări pentru perioada după 198(1. 
Organele centrale de planificare. împreună cu 
ministerele și departamentele de ramură, vor 
efectua consultări cu privire la coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a economiilor naționale pen
tru perioada 1981—1985.

Ambele părți și-au exprimat botărirea de a 
contribui mai departe, alături de celelalte țări 
membre ale C.A.E.R.. la îndeplinirea prevederilor 
..Programului complex", precum si a programelor 
speciale de lungă durată privind unele direcții 
cheie ale producției materiale.

Părțile au apreciat pozitiv dezvoltarea relațiilor 
In domeniile științei, culturii, invătămintului. să
nătății si turismului, al schimburilor in zona de 
frontieră. O expresie concretă a aprofundării co
laborării in aceste domenii o reprezintă semnarea 
noului acord de colaborare culturală si științifică. 
Ambele părți vor stimula in continuare procesul 
de cunoaștere reciprocă a valorilor materiale si 
spirituale ale celor două popoare, factor impor
tant pentru consolidarea relațiilor de prietenie 
dintre Republica Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria.

II
Secretarul general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu, si primul 
secretar al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Todor Jivkov. au constatat cu satisfac
ție că in raportul mondial de forte au intervenit 
profunde mutatii pozitive. Cea mai convingătoare 
mărturie in acest sens o reprezintă crearea siste
mului mondial socialist, edificarea societății so
cialiste dezvoltate in țările socialiste, succesele 
tuturor popoarelor, care luptă pentru libertate și 
independentă, creșterea forței de atracție si in
fluenței ideilor socialismului in lume. în ciuda 
acțiunilor forțelor imperialiste și reacționare, care 
se opun destinderii, tot mai mult se impune in 
relațiile internaționale cursul spre destindere, co
laborare si încredere reciprocă, se afirmă prin
cipiile coexistentei pașnice intre state, indiferent 
de sistemul lor social. Republica Socialistă Româ
nia si Republica Populară Bulgaria vor acționa 
si in viitor pentru întărirea păcii în Europa si in 
lumea întreagă, pentru dreptul fiecărui popor de 
a-și alege in mod independent calea dezvoltării 
sale economice si sociale.

A fost subliniată importanta întăririi prieteniei 
si solidarității României și Bulgariei cu celelalte 
țări socialiste, a dezvoltării colaborării bi si mul
tilaterale cu acestea. Perfectionarea continuă a 
relațiilor dintre țările socialiste, suverane si egale 
in drepturi, pe baza principiilor solidarității in
ternaționale formarea unui nou tip de relații 
internaționale, au o importantă deosebită in con
dițiile actuale, cind un număr tot mai mare de 
popoare se pronunță pentru edificarea noii orin- 
duiri sociale.

A fost reafirmată politica consecventă a Româ
niei și Bulgariei de a amplifica continuu colabo
rarea cu țările in curs de dezvoltare și cu statele 
nealiniate, precum si cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduirea lor socială, ceea ce co
respunde intereselor fundamentale ale popoarelor.

Cele două state consideră Conferința pentru 
securitate si cooperare in Europa si adoptarea 
Actului final ca eveniment istoric in viata conti
nentului european, care a inaugurat o perspectivă 
largă și de lungă durată pentru pace și securi
tate. pentru întărirea încrederii si colaborării din
tre statele din Europa și din lumea întreagă. Ele 
apreciază rezultatele pozitive obținute în înfăp
tuirea concluziilor la care s-a ajuns la Conferința 
de la Helsinki și îsi exprimă convingerea că este 
necesar să se depună eforturi și mai susținute 
pentru consolidarea acestor rezultate si pentru 
extinderea lor pe multiple planuri. Ele consideră 
necesar ca toate statele semnatare ale Actului fi
nal, care reprezintă un tot unitar, să îndepli
nească neabătut principiile si prevederile cuprin
se in acesta.

Cele două părți si-au reafirmat botărirea de 
a-si aduce contribuția activă la succesul reuniu
nii de la Belgrad a reprezentanților statelor parti
cipante ia Conferința general-europeană. Ele iși 
exprimă speranța că această întîlnire, care 
trebuie să aibă un caracter de lucru, va crea 
posibilitatea de a se găsi soluții concrete pentru 
continuarea eforturilor de consolidare a securi
tății și dezvoltarea colaborării pe continentul 
european, va impulsiona activitatea de Înfăptuire 
practică in continuare a angajamentelor asumate 
prin Actul final. în legătură cu aceasta, s-a expri
mat satisfacția că etapa pregătitoare a acestei 
reuniuni, care s-a încheiat, a demonstrat intere
sul țărilor participante ca intiinirea de la Belgrad 
să aibă loc Intr-o atmosferă constructivă, intr-un 
spirit de destindere și colaborare. In același timp, 
a fost subliniată necesitatea completării și conso
lidării destinderii politice cu măsuri concrete în
dreptate spre slăbirea pericolului confruntării mi
litare și pentru dezarmare în Europa.

Părțile relevă însemnătatea deosebită a Decla
rației Comitetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia, adoptată 
la Consfătuirea de la București, din noiembrie 
1976. înfăptuirea propunerilor cuprinse în acest 
document ar contribui la consolidarea păcii și 
securității pe continentul nostru, la îmbunătățirea 
climatului internațional.

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria susțin propunerile Uniunii So
vietice cu privire la realizarea unor reuniuni 
europene privind protecția mediului Înconjurător, 
transporturile și energia și au relevat utilitatea 
organizării unor asemenea consfătuiri consacrate 
colaborării economice, tehnice și științifice, pre
cum si în domeniile culturii, invătămintului si in 
alte domenii de interes comun.

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria consideră imperios necesară in
tensificarea luptei pentru dezarmarea generală și 
totala și, in primul rind, pentru dezarmarea nu
cleară, incetarea cursei înarmărilor, interzicerea 
elaborării și producției de noi tipuri și sisteme 
de arme de distrugere in masă, interzicerea și 
lichidarea armelor chimice. Ele se pronunță pen
tru acțiuni hotărite privind înghețarea și redu
cerea bugetelor militare, reducerea trupelor și 
armamentelor, retragerea trupelor străine și li
chidarea bazelor militare de pe teritoriile altor 
state, desființarea concomitentă a blocurilor mi
litare, crearea unei atmosfere internaționale de 
încredere și colaborare. A fost evidențiată necesi
tatea ca sesiunea specială a Adunării Generale a 
O.N.U. pentru dezarmare, ce urmează să aibă loc 
anul viitor, să adopte hotăriri concrete care să 
deschidă perspective Înfăptuirii dezarmării, asigu
rării păcii și securității mondiale și să contribuie 
la convocarea Conferinței mondiale de dezarmare.

Republica Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria consideră că interzicerea folo
sirii forței sau amenințării cu forța trebuie să 
constituie un principiu indestructibil in relațiile 
internaționale. Ele acordă sprijin deplin ideii în
cheierii, in acest scop, a unui tratat mondial.

Părțile vor continua să militeze pentru ca la 
tratativele de la Viena privind reducerea reci
procă a forțelor armate și armamentelor in Europa 
centrală să se ajungă la un acord pe baza prin
cipiului nediminuării securității și luării in con
siderație a intereselor de securitate ale tuturor 
statelor europene.

Cele două părți vor dezvolta In continuare rela
țiile cu statele balcanice, vor contribui la instau
rarea unui climat de bună vecinătate intre popoa
rele balcanice, pentru transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii trainice, înțelegerii și colabo
rării. fără arme nucleare și baze militare străine, 
pentru ca destinderea să devină un proces ire

versibil și în această regiune a lumii. Ele și-au 
exprimat convingerea că problemele în discuție 
între diferite state balcanice pot și trebuie să fie 
soluționate oe cale pașnică, pe baza stimei și 
respectului reciproc.

Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria se pronunță pentru reglementarea 
pașnică a problemei cipriote, pe baza respectării 
depline a suveranității, independentei și integri
tății teritoriale a Republicii Cipru, pentru retra
gerea de pe teritoriul acesteia a tuturor armatelor 
străine si lichidarea bazelor militare străine, pen
tru asigurarea posibilității ca ciprioții greci și ci- 
priotii turci să-si reglementeze problemele inter
ne. fără amestec din afară.

Cele două părți și-au reafirmat poziția lor. po
trivit căreia. în vederea instaurării unei păci trai
nice și juste in Orientul Apropiat, este necesar ca 
trupele israeliene să fie retrase din toate terito
riile arabe ocupate in urma războiului din 1967. 
respectarea drepturilor legitime ale poporului pa- 
lestinean. inclusiv a dreptului de a-și crea un 
stat propriu, independent, asigurarea integrității 
si suveranității tuturor statelor și popoarelor din 
această zonă. Republica Socialistă România si Re
publica Populară Bulgaria consideră că este nece
sar ca, în curind. să fie reluate lucrările Confe
rinței de la Geneva privind Orientul Apropiat, cu 
participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Palestinei, unicul 
reprezentant legitim al poporului palestlnean.

Ambele părți susțin propunerile Republicii 
Populare Democrate Coreene referitoare la unifi
carea pașnică, democratică a Coreei, fără amestec 
din afară, in conformitate cu aspirațiile legitime 
ale poporului coreean.

România si Bulgaria sprijină lupta țărilor in 
curs de dezvoltare pentru lichidarea relațiilor 
economice inechitabile, impuse de imperialism, 
colonialism si neocolonialism, pentru afirmarea 
dreptului fiecărui popor de a fi stăpin Pe bogă
țiile sale naționale, pentru reorganizarea relațiilor 
economice internaționale pe baze echitabile, de
mocratice. în cererile țărilor în curs de dezvol
tare de a se instaura o nouă ordine economică 
internațională îsi găsesc reflectarea năzuințele le
gitime ale acestor țări de a se pune capăt colo
nialismului și neocolonialismului in relațiile eco
nomice. de a se elimina decalajele existente intre 
țările dezvoltate si țările in curs de dezvoltare 
si de a se asigura dezvoltarea accelerată a sta
telor in curs de dezvoltare.

Republica Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria reafirmă sprijinul consecvent 
fată de lupta popoarelor asuprite pentru eliberarea 
națională, hotărirea lor fermă de a acționa pentru 
lichidarea definitivă a rămășițelor colonialismului 
și a neocolonialismului. Ele condamnă cu hotărire 
politica de teroare si apartheid promovată de gu
vernul rasist in Republica Sud-Africană. precum 
și politica rasistă a regimului ilegal din Rhodesia 
și provocările armate ale acestora împotriva sta
telor africane independente. Ambele părți îsi ex
primă solidaritatea activă și sprijinul fată de lupta 
justă a popoareloi- din Zimbabwe. Namibia și 
Africa de Sud împotriva rasismului, pentru liber
tate si independență.

Cele două părți îsi exprimă profunda îngrijorare 
Pentru situația de încordare ce s-a creat în ultima 
vreme între unele state africane în legătură cu 
recrudescenta unor probleme rămase din perioada 
dominației colonialiste. Ele se pronunță împotriva 
politicii forțelor imperialiste si reacționare, a 
acțiunilor îndreptate spre slăbirea unității statelor 
africane si care urmăresc atragerea acestora în 
confruntări militare si abaterea lor de pe calea 
dezvoltării economice si sociale independente, 
progresiste. Problemele litigioase trebuie să fie 
soluționate prin negocieri, in spiritul respectului 
reciproc, oe baza solidarității în lupta împotriva 
imperialismului si reactiunii. a oricărui amestec 
în treburile interne, pentru apărarea si întărirea 
independentei, pentru dezvoltare si progres social.

Părțile se pronunță pentru creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite în menținerea păcii și 
securității internaționale, in soluționarea proble
melor complexe cu care este confruntată omenirea, 
in spiritul principiilor si scopurilor Cartei O.N.U.

III
Partidul Comunist Român si Partidul Comunist 

Bulgar sînt hotărite să contribuie la întărirea 
continuă a unității partidelor comuniste si munci
torești. pe baza principiilor marxism-leninisinului 
si solidarității internaționale, respectării depline a 
egalității in drepturi si independentei fiecărui 
partid frățesc, neamestecului în treburile interne, 
în această privință, cele două partide remarcă 
marea însemnătate a conferinței de la Berlin a 
partidelor comuniste si muncitorești din Europa 
in lupta pentru pace, securitate, colaborare și 
progres social. Ele vor acționa consecvent pentru 
înfăptuirea principiilor si sarcinilor cuprinse in 
documentul conferinței de la Berlin, care cores
pund intereselor popoarelor din Europa si din în
treaga lume.

Partidul Comunist Român si Partidul Comunist 
Bulgar isi exprimă convingerea că astăzi este mai 
necesară ca oricind unirea tuturor forțelor progre
siste in lupta împotriva politicii imperialiste de 
dominație si asuprire, pentru eliberare națională 
si socială. Ele se pronunță pentru întărirea prie
teniei si solidarității cu mișcările de eliberare 
națională, pentru dezvoltarea colaborării cu alte 
partide si organizații democratice, antiimperialiste, 
in lunta pentru pace si securitate, pentru libertate 
si progres, pentru destindere si colaborare inter
națională.

★
Partidul Comunist Român si Partidul Comunist 

Bulgar. Republica Socialistă România si Republica 
Populară Bulgaria sînt ferm convinse că noile 
convorbiri dintre tovarășul Nicolae Ceausescu și 
tovarășul Todor Jivkov, acordurile încheiate și 
hotăririle adoptate, reprezintă o nouă si impor
tantă contribuție la dezvoltarea si aprofundarea 
continuă a prieteniei frătesti si a colaborării pe 
multiple planuri dintre cele două partide si state, 
la consolidarea unității si coeziunii țărilor socia
liste. a tuturor forțelor democratice si antiimpe
rialiste. servesc cauzei păcii, securității si colabo
rării în Balcani. în Europa si în întreaga lume.

Sofia, 8 septembrie 1977

privind vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

în Republica Populară Bulgaria
Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Bulgaria în perioada 5-8 
septembrie 1977. la invitația tovară
șului Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si per
soanele oficiale care l-au însotit au 
vizitat întreprinderi industriale și 
agricole și au avut întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, cu oameni 
ai muncii din orașele Sofia și Stara 
Zagora.

Pretutindeni. înaltilor oaspeți ro
mâni li s-a făcut o primire călduroa
să’. expresie grăitoare a sentimentelor 
adînci de prietenie frățească, a soli
darității si colaborării dintre popoa
rele român si bulgar.

în capitala Republicii Populare 
Bulgaria a avut loc mitingul priete
niei româno—bulgare, la care au rostit 
cuvîntări tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov. Mitingul a 
constituit o puternică manifestare a 
hotăririj Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Bulgar, a gu
vernelor celor două țări de a întări 
continuu prietenia și colaborarea 
multilaterală, pentru binele popoare
lor român și bulgar, în interesul 
cauzei socialismului și păcii în lume.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. si primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, tovarășul Todor Jivkov. au 
semnat Declarația privind continua 
întărire a prieteniei frătesti si apro
fundarea colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica Socia
listă România si Republica Populară 
Bulgaria.

în timpul vizitei. între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au avut loc convorbiri, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă cor
dială. de înțelegere. încredere si stimă 
reciprocă.

La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășa 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român ; Manea Mănescu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-mi- 
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România ; Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico-ști- 
ințifică ; Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R. ; 
George Macovescu. membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne ; loan Avram, membru al C.C. al 
P.C.R.. ministrul Industriei construc
țiilor de mașini ; Trandafir Cocîrlă, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
energiei electrice ; Trofin Simedrea, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Bulgaria.

Din partea bulgară : Stanko Todo
rov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria : Petăr Mladenov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B.. ministrul afacerilor 
externe ; Dlmităr Stanișev. membru

al Secretariatului C.C. al P.C.B.. șe
ful secției de politică externă si re
lații internaționale a C.C. al P.C.B. ; 
tovarășa Ludmila Jivkova, membru 
al C.C. al P.C.B., președintele Comi
tetului pentru Cultură : Andrei Luka- 
nov. membru supleant al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele pârtii bulgare in 
Comisia mixtă guvernamentală bul- 
garo-română de colaborare econo
mică si tehnico-stiintifieă : Toncio 
Ciakirov, membru al C.C, al P C.B., 
ministrul construcțiilor de mașini si 
metalurgiei ; Nikola Todoriev, m.- 
nistrul energeticii ; Petăr Danailov. 
membru al C.C. al P.C.B.. ambasa
dorul Republicii Populare Bulgaria 
in Republica Socialistă România.

în timpul convorbirilor, cele două 
părți s-au informat reciproc cu pri
vire la construcția socialistă în Re
publica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format , despre traducerea în viată a 
hotăririlor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, a Pro
gramului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism, despre activitatea internațio
nală a Partidului Comunist Român 
și Republicii Socialiste România.

Tovarășul Todor Jivkov a exprimat 
înalta apreciere pe care Partidul Co
munist Bulgar- și poporul bulgar o 
dau rezultatelor deosebite obținute de 
poporul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. în dezvolta
rea multilaterală a economiei, știin
ței și culturii. în ridicarea neconte
nită a nivelului de trai material și 
spiritual al celor ce muncesc. în în
făptuirea Programului de construire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, precum și contribu
ției active a Republicii Socialiste 
România la promovarea cauzei socia
lismului. păcii, colaborării interna
ționale și securității în lume.

Tovarășul Todor Jivkov a informat 
despre înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Bulgar privind construirea 
societății socialiste dezvoltate, despre 
activitatea de politică externă a Par
tidului Comunist Bulgar și Republi
cii Populare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat înalta apreciere a Partidului 
Comunist Român și a poporului ro
mân la adresa rezultatelor remar
cabile obținute de poporul bulgar, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, a tovarășului Todor Jivkov, 
în dezvoltarea pe multiple planuri a 
economiei, științei și culturii, în creș
terea continuă a bunăstării materia
le și spirituale a oamenilor muncii, 
în realizarea Programului adoptat de 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Bulgar de edificare a so
cietății socialiste dezvoltate, precum 
și a contribuției active a Republicii 
Populare Bulgaria la promovarea 
cauzei socialismului, păcii, colaboră
rii internaționale și securității în 
lume.

Cei doi conducători de partid și de 
stat au apreciat că succesele dobîn- 
dite de popoarele român și bulgar 
în făurirea noii orînduiri constituie 
contribuții importante la sporirea 
forței de atracție și influenței socia
lismului în lume, la promovarea cau
zei păcii și colaborării internaționale.

în cursul convorbirilor au fost 
examinate relațiile româno-bulgare 
și principalele direcții de dezvoltate 
și adîncire continuă a acestora. S-a 
procedat la un schimb de păreri în 
probleme actuale ale situației inter

naționale, ale mișcării comuniste șl 
muncitorești.

Cei doi conducători au convenit 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria să se inten
sifice consultările asupra probleme
lor internaționale.

în procesul pregătirii și în timpul 
vizitei au fost semnate :

— Protocolul de lărgire a schimbu
rilor de mărfuri între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria pe perioada 1978— 
1980 ;

— înțelegerea privind colaborarea 
tehnico-științifică directă în dome
niul electronicii și electrotehnicii ;

— Contractul privind livrările re
ciproce de produse ale industriei de 
autovehicule pe perioada 1978—1982 ;

— Contractul privind livrările din 
Republica Socialistă România in Re
publica Populară Bulgaria de apa
ratură și pompe de injecție pentru 
motoare diesel pe perioada 1978— 
1985 ;

— înțelegerea privind livrări de 
țevi de foraj și oțeluri speciale din 
Republica Socialistă România și de 
produse metalurgice din Republica 
Populară Bulgaria pe perioada 1978— 
1980 ;

— Protocolul privind livrările re
ciproce de mașini, utilaje, echipa
mente și elemente de construcții 
pentru realizarea întreprinderii co
mune de mașini și utilaje grele 
Giurgtu-Ruse ;

— Protocolul de colaborare econo
mică în domeniul electronicii și elec
trotehnicii ;

— Protocolul privind lărgirea Con
venției de specializare in producția 
de componente electronice ;

— Contractul privind livrări re
ciproce de mijloace de automatizare 
pe perioada 1978—1980 ;

— Protocolul de colaborare econo
mică și tehnico-științifică în dome
niul industriei ușoare ;

— Aide-memoire-ul privind cola
borarea și cooperarea economică și 
tehnico-științifică în domeniul agri
culturii și industriei alimentare ;

— Aide-mâmoire-ul privind lărgi
rea și diversificarea schimburilor de 
bunuri de larg consum și colabora
rea în domeniul comerțului interior 
și serviciilor ;

— Protocolul pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării in domeniul 
științei și tehnologiei..

Pentru a trece, conform celor con
venite în principiu, la începerea 
construirii complexului hidroenerge
tic Turnu Măgurele-Nicopole în pri
măvara anului 1978, s-au dat indi
cații Comisiei mixte și ministerelor 
energiei electrice ale celor două țări 
să încheie elaborarea proiectului 
tehnic, să accelereze înțelegerea a- 
supra problemelor de interes comun 
între Republica Socialistă România, 
Republica Populară Bulgaria și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia și să organizeze lucrările pre
gătitoare necesare.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adresat to
varășului Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria, invitația de a 
efectua, în fruntea unei delegații de 
partid și de stat, o vizită oficială de 
prietenie în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

Sofia, 8 septembrie 1977

Succese ale oamenilor muncii 
în îndeplinirea planului 

și angajamentelor

Vedere porțialâ a combinatului chimic „Azomureș" din Tg. Mureș

Cu planul pe 9 luni 
îndeplinit

• întreprinderile din cadrul Cen
tralei industriale pentru metale ne
feroase Slatina sînt bine cunoscute 
pentru rezultatele obținute in între
cere. Ieri, 9 septembrie, C.I.M.N. 
Slatina a anunțat îndeplinirea pla
nului la export revenit pe primele 
9 luni ale anului — succes pe care 
îl dedică apropiatei „Zile a meta
lurgistului". Pină la 30 septembrie 
a.c., unitățile din cadrul acestei 
centrale vor livra suplimentar bene
ficiarilor externi circa 5 000 tone de 
aluminiu și produse din aluminiu. 
Valoarea producției livrate peste 
plan pe piața externă se va ridica 
la peste 33 milioane lei valută, din 
care 28 milioane lei pe devize libere. 
(Emilian Rouă).

• întreprinderea de produse refrac
tare din Alba Iulia este prima uni
tate economică din județul Alba care 
anunță îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan pe 9 luni. Mun
citorii, tehnicienii și inginerii de aici 
au creat premisele realizării unei pro
ducții suplimentare, pînă la finele lunii 
septembrie. în valoare de peste 20 
milioane lei. Ei vor produce si livra 
în plus combinatelor siderurgice be
neficiare din tară 380 tone cărămizi 
refractare. 2 650 tone samotă și mor
tar refractar, precum si alte produse.

(Agerpres)

Suplimentar,
240 milioane kWh

Cantitatea de energie electrică 
produsă în plus, de la 1 ianuarie, la

hidrocentrala „Porțile de Fier" 
este de 240 milioane kilowați-oră. 
Energeticienii acestei unltăti frun
tașe din industria județului Me
hedinți și-au îndeplinit astfel, cu 117 
zile mai devreme, angajamentul asu
mat în întrecerea socialistă pe acest 
an. Materializarea unor măsuri teh
nice și organizatorice complexe ce au 
vizat functionarea ireproșabilă a a- 
gregatelor Si reducerea termenelor de 
revizii și reparații a asigurat depă
șirea cu 5.92 la sută a factorului de 
putere și câștigarea unei capaci
tăți echivalente cu potențialul unui 
hidrogenerator de 57 MW.

(Agerpres)

Utilaj care ușurează 
efortul fizic

Printre recentele creații tehnice ale 
colectivului de la întreprinderea de 
utiiaie si piese de schimb din Re
ghin se distinge noul telesortator au
tomat de bușteni. Deservit de un 
singur muncitor, noul aparat, deose
bit de apreciat de specialiștii de pe 
platformele de oreindustrializarea 
lemnului, dispune de un sistem de 
comandă complet automatizată. Este 
de remarcat faptul că. în funcție de 
lungimea transportorului și a lagărelor 
de sortare, el asigură repartizarea 
oe clase de grosimi a buștenilor, 
usurînd mult efortul fizic al fores
tierilor si reducind substantial chel
tuielile de producție.

Produse siderurgice 
peste prevederi

Siderurgiștii de la Hunedoara și 
Călan au realizat de la începutul 
anului o producție suplimentară în 
valoare de 96 milioâne lei, concreti

zată în mai mult de 160 000 tone 
fontă, oțel, cocs metalurgic și în
semnate cantități de laminate finite 
si utilaje metalurgice.

întregul spor de producție a fost 
obținut ca urmare a perfecționării 
tehnologiilor de lucru, îmbunătățirii, 
organizării activității productive și 
utilizării la parametri superiori a 
agregatelor și instalațiilor. De men
ționat că pe seama folosirii cu ran
dament sporit a agregatelor si uti
lajelor de topire, elaborare și tur
nare a șarjelor, formațiile de lucru 
care deservesc cuptoarele Martin și 
electrice de la Combinatul siderur
gic Hunedoara au produs de la în
ceputul anului o cantitate suplimen
tară de otel echivalentă cu metalul 
necesar fabricării a peste 9 800 de 
tractoare.

Importante economii 
de metal

La întreprinderea de celule elec
trice Băilesti au fost întreprinse 46 
de măsuri tehnico-organizatorice. vi- 
zînd reducerea consumurilor specifi
ce de materii prime si materiale. 
Prin redimensionarea unor repere 
confecționate din otel, executarea 
din deșeuri a panourilor interioare 
ale celulelor si a altor repere de di
mensiuni mici, modernizarea prin re- 
proiectare a unor sortimente, asimi
larea în fabricație a noi tipuri de 
celule cu parametrii funcționali su
periori si consumuri specifice reduse, 
colectivul întreprinderii a economisit 
300 tone metal. însemnate cantități 
de alte materiale. Cheltuielile mate
riale au fost astfel diminuate supli
mentar cu 1 052 000 lei. sumă e*  în
trece prevederea din anttaiameutul 
anual.

(Agerpres)
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Președintele Nicolae Ceaușescu
a pri it scrisorile de acreditare
a ambasadorului R. P. Mongole

Primire la C. C. al P. C. R.

înmînind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul mongol a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, poporului 
român, din partea tovarășului Jum- 
jaaghiin Țedenbal. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, pre
ședintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular Mongol, un cald salut și 
sincere felicitări.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt relevate 
sentimentele de bucurie sinceră ale 
poporului mongol pentru succesele 
obținute de poporul român în 
transpunerea în viață a hotărârilor 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului. a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

„Am satisfacția, se subliniază în 
cuvântul ambasadorului, că relațiile 
de prietenie și colaborare dintre 
popoarele mongol și român se lăr
gesc și se dezvoltă, bazate ne prin
cipiul trainic al marxism-Ieninismu- 
lui și internaționalismului socialist. 
Republica Populară Mongolă năzu
iește să dezvolte pe mai departe 
prietenia și legăturile frățești cu Re
publica Socialistă România".

în continuare. în cuvîntul șău, am

Intensă activitate pe ogoare
Lucrări agricole de sezon

Oamenii muncii de pe ogoare lu
crează cu forțe sporite la strângerea 
recoltelor de toamnă, la pregătirea 
terenurilor pentru însămînțarea griu
lui. Potrivit ultimelor date, pînă 
acum, unitățile agricole au cules 
floarea-soarelui de pe mai mult de 
30 la sută, iar sfecla de zahăr de pe 
aproape 60 la sută din suprafețele 
cultivate. Cele mal bune rezultate 
le-au obținut întreprinderile agricole 
de stat din județele Buzău, Teleor
man. Dîmbovița și cooperativele a- 
gricole de producție din județele 
Mehedinți, Olt, Argeș și Ialomița. 
S-a intensificat, de asemenea, culesul 
porumbului, lucrare ce se desfă
șoară în prezent în 16 județe, unde 
s-a strîns recolta de pe aproape 
70 000 hectare. Cele mai mari supra
fețe au fost recoltate de cooperati
vele agricole de producție din ju
dețul Dolj, peste 13 000 ha. în ulti
mele zile au fost intensificate lu
crările de recoltare a cartofilor, a le
gumelor, la pregătirea terenurilor ce 
vor fi însămînțate în această toamnă, 
la strângerea și însilozarea fu
rajelor. (Agerpres)

In avans față de grafic
Paralel cu alte lucrări de sezon, 

oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Neamț acționează cu hotărâ
re pentru strângerea la timp și fără 
pierderi a întregii recolte de sfeclă. 
Astfel, potrivit graficului, pînă acum 
trebuia ca această cultură să fie 
strânsă și livrată fabricii de pre
lucrare din Roman de pe 2 300 hec

basadorul Republicii Populare Mon
gole arată că va depune toate efor
turile pentru a-și îndeplini datoria 
de onoare îndreptată spre dezvolta
rea legăturilor prietenești dintre ță
rile noastre, spre binele ambelor 
popoare. în folosul cauzei socialis
mului.

„Sînt convins că voi primi ajutor 
și sprijin multilateral în îndeplini
rea datoriei mele de răspundere, atît 
din partea dumneavoastră, stimate 
tovarășe președinte, cît și din partea 
Guvernului Republicii Socialiste 
România", subliniază în încheierea 
cuvîntării ambasadorul mongol.

Mulțumind pentru felicitările și 
salutările transmise, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a adresat 
tovarășului Jumjaaghiin Țedenbal 
un cald salut tovărășesc, precum și 
cele mai bune urări de progres și 
prosperitate poporului mongol prie
ten.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu sînt 
exprimate sentimentele de bucurie 
ale poporului român pentru succese
le obținute de poporul mongol în 
înfăptuirea hotărârilor Congresului 
al XVIl-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol.

în continuare, în cuvîntare se spu
ne: „Acordăm o mare importantă 

tare. Dar printr-o bună organizare a 
muncii s-a reușit ca pînă ieri (9 
septembrie) să se recolteze în plus 
față de grafic 400 de hectare. Cele 
mai bune rezultate au fost obȚinute 
la cooperativele agricole din Ghe- 
răști și Sagna, unde acțiunea de re
coltare a sfeclei de zahăr se apropie 
de sfîrșit. De reținut că, în aceste 
unități și transportul la fabrica pre
lucrătoare din Roman este bine or
ganizat, astfel că, în prezent, can
tități infime din ceea ce s-a 
recoltat se mai află în cîmp. La in
dicația comandamentului județean 
au fost luate măsuri pentru ca în 
vederea impulsionării preluării pro
ducției din cîmp • să șe organizeze 
depozite intermediare, iar parcp.1 de 
mașini a fost aproape dublat în 
această perioadă de vîrf la recol
tatul sfeclei de zahăr. (Ion Manea).

în cîteva zile se încheie 
culesul florii-soarelui

Oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului Olt folosesc cu maximă efi
cientă timpul bun de lucru pentru a 
strânge repede si fără pierderi recol
ta de pe cîmp. Se acționează cu toate 
mijloacele mecanice și manuale pen
tru a încheia în cîteva zile recoltatul 
florii-soarelui. Pe lingă cooperativele 
agricole Izvoarele. Mărunței. Bălănești 
si altele, ieri (9 sept.) au anuntat în
cheierea acestei importante lucrări 
si unitățile agricole din cadrul consi
liului - intercooperatist Găneasa. în 
ultimele zile a sporit mult ritmul de 
lucru, astfei încît pînă aseară au fost 
recoltate peste 18 000 hectare cu 
floarea-soarelui din cele 25 000 hec

dezvoltării relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-mongole. pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
solidarității internaționale, ale inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
egalității în drepturi. întrajutorării 
tovărășești și avantajului reciproc. 
România este hotărîtă să facă și în 
viitor totul pentru dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor sale de 
prietenie și colaborare cu Republica 
Populară Mongolă, cu poporul mon
gol".

în Încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului R.P. 
Mongole succes în îndeplinirea 
misiunii sale și 1-â asigurat de în
tregul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului român și al său per
sonal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare. președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. s-a întreți
nut. într-o atmosferă caldă, tovără
șească cu ambasadorul Republicii 
Populare Mongole. Țagaanlamin Du- 
ghersuren.

La solemnitate si la convorbire au 
participat George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, si Silviu 
Curticeanu. secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

tare cultivate în cooperativele agri
cole din iudet. Comandamentul jude
țean a dispus redistribuirea forțelor 
mecanice de la unitățile care au în
cheiat recoltatul la celelalte. Astfel 
încît. în două-trei zile bune de lucru 
să se încheie culesul acestei valoroa
se plante tehnice. (Emilian Rouă).

Pe cîmp, toți locuitorii 
satului

Comandamentele comunale din ju
dețul Alba acționează pentru ca re
coltarea sfeclei de zahăr, cartofilor si 
legumelor să se execute în cel mai 
scurt timp si fără pierderi. .în coope
rativele agricole din Lunca Mureș. 
Noșlac. Daia Română. Cisteiul de 
Mures se urmărește zilnic respectarea 
graficelor de recoltare si preluare în
tocmite cu fabricile de zahăr. Cu toa
te acestea, ne ansamblul județului se 
constată unele rămâneri în urmă la 
transportul de ne cimp. Si tn coope
rativele agricole din Mihalț. Șona, 
Galda de Jos — unităti mari produ
cătoare de legume — sute de Coope
ratori participă la strânsul recoltei 
din grădini. Producția de tomate, 
ardei gras, castraveți este livrată ope
rativ centrelor de valorificare a le
gumelor si fructelor, prevederile din 
graficele de preluare fiind depășite. 
Din cele 400 de hectare cultivate cu 
fasole în cultură pură, recolta a fost 
strânsă de ne jumătate din suprafață. 
Treieratul recoltei si livrarea cantită
ților de produse contractate la fondul 
de stat se află permanent în atenție, 
în majoritatea unităților, terenul eli
berat este arat si pregătit pentru în- 
sămîntări. (Stefan Dinică).

Recepție cu prilejul celei de-a XXXIII-a 
aniversări a victoriei revoluției socialiste 

in Bulgaria
Cu prilejul celei de-a XXXIII-a 

aniversări a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria. ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la 
București, Petăr Danailov Hristov, a 
oferit vineri a recepție.

Au participat tovarășii: Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Cioară si Gheorghe Rădu- 
lescu, membri ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vieeprim- 
miniștri ai guvernului. Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare econo
mică și tehnico-știintifică româno- 
bulgară. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R., Con

Plecarea delegației guvernamentale 
cehoslovace

Vineri a părăsit Capitala delegația 
condusă de Stanislav Râzi, vicepre
ședinte al Guvernului Republicii So
cialiste Cehe și președinte al Comi
siei Cehe de Planificare, care a făcut 
o vizită în țara noastră cu prilejul 
desfășurării „Zilelor economiei și 
tehnicii cehoslovace".

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

Vizita delegației parlamentare belgiene
Vineri, delegația parlamentară bel

giană a avut întrevederi cu Mihail 
Floresou. ministrul industriei chi
mice, și Bujor Almășan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale. Cu acest prilej 
au fost abordate probleme privind 
extinderea și intensificarea relațiilor 
economice româno-belgiene.

Vernisajul unei expoziții de artă austriacă
„Klagenfurt — orașul și pictorii 

săi" se intitulează expoziția de artă 
austriacă deschisă, vineri la amiază, 
în sala de . expoziții de la Teatrul 
Național, sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. în- 
scriindu-se in schimburile de valori 
culturale realizate în contextul 
bunelor relații existente între cele 
două țări, prezenta manifestare în
lesnește cunoașterea unor lucrări de 
pictură și grafică semnate de 17 ar
tiști din Klagenfurt, oraș care a 
găzduit, nu de mult, Zilele culturii 
românești. Expoziția, foarte diversă 
ca problematică, soluții tehnice și

tv
12,00 Telex
12,05 Muzică ușoară contemporană : 

„Tineri ni-ș. anii,, tînăr.ni-i cîn- 
. tul"

12.30 Odiseea. Episodul 4
13,20 Ochii orașului. Poem TV de A- 

drian Munțiu
13.30 Anchetă socială : „Datorii onora

te, datorii neonorate"
14,00 Septembrie la Pontul Euxin. Film 

documentar, producție a Studiou
lui „Alex. Sahia"

14,10 Noi, femeile !
14.30 Concertul Orchestrei de cameră 

București. Dirijor Ion Voicu 

stantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Aneta Spor
nic. vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale. Gheorghe Petrescu si Ta
mara Dobrin, vicepreședinți ai Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste. Trandafir Cocîrlă. Flo
rian Dumitrescu, miniștri, Nicolae 
Guină, președintele Asociației de 
prietenie româno-bulgară. Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere, conducă
tori ai unor organizații politice șl 
de masă, reprezentanți ai vieții cul- 
tural-artistice. generali si ofițeri su
periori, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

oaspeții au fost conduși de Mihai Ma
rinescu, viceprim-ministru al guver
nului, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Lumir Hanak, am
basadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, membri ai am
basadei. (Agerpres)

în aceeași zi. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Belgiei. Paul A. 
Taverniers, a oferit un dineu în o- 
noarea oaspeților.

Au participat Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Virgil Teodorescu. vicepreședinte al 
M.A.N., miniștri, deputați.

(Agerpres)

genuri, pune în contact publicul 
bucureștean cu o artă plină de cu
loare, bazată pe frumoase tradiții, 
cu viziuni plastice interesante.

La vernisaj, în prezența unei nu
meroase asistențe, a luat cuvântul 
pictorul Ion Sălișteanu.

Erau de față reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, ai Uniunii artiștilor plastici, 
oameni de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei Austriei 
la București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

15,00 Magazin sportiv
16,20 Clubul tineretului
17.10 Antologia filmului pentru copii șl 

tineret : Stan și Bran
18.10 Publicitate
18.15 Săptămîna Crucii Roșii

,18,30 „CJntarea României" — Formații 
laureate în festival

18.50 Săptămîna politică Internă șl In
ternațională

19,05 Film serial pentru copil : Cuore.
Episodul 7

19,30 Telejurnal
19.50 Sub semnul prieteniei frățești.

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU ÎN REPUBLICA 
POPULARA BULGARIA

20,35 Teleenciclopedia
21.15 Film serial : Regan
22,05 întîlnire cu satira șl umorul.
22,45 Telejurnal • Săptămîna sportivă

Vineri. 9 septembrie, tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. e primit delegația zia
rului „Jenminjibao". organ al C.C. 
al P.C. Chinez, condusă de tovarășul 
Sun Yi-Cing, redactor-șef adjunct, 
care, la invitația ziarului „Sclnteia", 
a efectuat o vizită în tara noastră.

La primire au luat parte Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al P.C.R.. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicolae Corbu, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Scânteia".

A fost prezent ambasadorul R.P. 
Chineze la București. Li Tin-ciuan.

Vizită la „Tirgul de mostre 
de bunuri de consum-București 1977“
La invitația Ministerului Afaceri

lor Exterhe, Ministerului Comerțului 
Exterior si Cooperării Economice In
ternaționale Si Ministerului Comerțu
lui Interior, șefi de misiuni diplo
matice. de agenții economice, consi
lieri și colaboratori cu probleme e- 
conomice ai ambasadelor, reprezen
tanți al Unor firme de comerț ex
terior străine au făcut vineri dimi
neața o vizită la „Tirgul de mostre 
de bunuri de consum — București 
1977".

Au luat parte George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Nicolae 
Bozdog, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior. Ion Florescu. 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Populare Bulgaria. Petăr 
Danailov Hristov. ambasadorul aces
tei țări la București, a -vorbit vineri 
la posturile noastre de radio și tele- 
vizune.

★
La Ministerul Afacerilor Externe a 

avut loc. vineri, schimbul instrumen
telor" de ratificare a Acordului intre 
România si Austria privind promo
varea. protecția si garantarea re
ciprocă a investițiilor. încheiat la 
Viena fn septembrie 1976.

Schimbul a fost efectuat de Va- 
sile Gliga. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, si Franz Wunder- 
baldinger. ambasadorul Austriei în 
tara noastră.

★
La Constanta au început lucră

rile celui de-al 7-lea Congres 
international de epigrafie greacă 
Si latină, organizat sub egida Co
mitetului international de epigrafie 
greacă si latină și a Academiei de 
științe sociale și politice din Româ
nia. si cu colaborarea Muzeului 
de istorie națională si arheolo
gie Constanța si a muzeului „Delta 
Dunării" din Tulcea. La congres par
ticipă peste 300 de specialiști în epi
grafie greacă și' latină din România 
și din alte 31 de țări, care vor pre
zenta intre 9 și 15 septembrie nume
roase comunicări științifice si vor 
face vizite de studiu in Dobrogea. în. 
deschidere au luat cuvîntul prof. D. 
M. Pippidi. președintele comitetului 
de organizare, prof. Mihnea Gheor
ghiu. președintele Academiei de ști
ințe sociale si politice din România, 
Ion Tudor, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean Constanta, si Denis Van 
Berchem (Elveția), care au urat suc
ces deplin lucrărilor congresului.
(George Mihăescu).

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie tovărășească.

★
în cursul vizitei întreprinse In tara 

noastră, delegația de ziariști chinezi 
a avut convorbiri la redacția zia
rului „Scînteia". la Agenția română 
de presă —Agerpres. Radioteleviziu- 
ne. Academia „Ștefan Gheorghiu", la 
ministerele afacerilor externe, edu
cației și învățămîntului. economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții, agriculturii și industriei 
alimentare. Delegația a vizitat obiec
tive economice și instituții social- 
culturale din Capitală, din județele 
Constanta. Ialomița. Timiș. Iași. Ar
geș. Brașov.

naționale, membri al conducerii 
unor ministere economice, alte per
soane oficiale.

Oaspeții au fost informați că la a 
8-a ediție a târgului sînt expuse pes
te 200 000 produse realizate de in
dustria românească de bunuri de 
consum, precum si de cooperația 
meșteșugărească. Majoritatea artico
lelor sînt produse pentru prima oară 
în România si întregul lot de pro
duse este destinat contractării pen
tru fondul de marfă al pieței in
terne pe anul 1978. Participantii au 
asistat și la o paradă a modei, pre
zentată de Centrala industrială a 
confecțiilor.

(Agerpres)

zilei
La invitația I.R.R.C.S. sl a Aso

ciației de prietenie româno-mongolă. 
în perioada 2—9 septembrie, a fă
cut o vizită in tara noastră dele
gația Asociației de prietenie mongo- 
lo-română, condusă de Baldandorj. 
rectorul Institutului de medicină din 
Ulan Bator, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie mongolo-română.

în timpul șederii în tara noastră, 
oaspeții au vizitat obiective econo
mice si social-culturale din Bucu
rești. Constanta Si județul Ilfov.

în cadrul intrevederii avute cu 
conducerea Asociației de prietenie 
româno-mongolă a fost semnat pro
tocolul de colaborare intre cele două 
asociații ne anii 1978—1980.

★
în perioada 5—9 septembrie, muni

cipiul Rîmnicu Vîlcea a găzduit cel 
de-al 4-lea Simpozion international 
de sodă amoniacală. organizat de 
Ministerul Industriei Chimice și 
Consiliul national al inginerilor si 
tehnicienilor.

Simpozionul a reunit peste 150 de 
reprezentanți ai firmelor producătoare 
de sodă si ai institutelor de învătă- 
mînt superior cu profil de chimie 
industrială, cercetători si soecialisti 
din 9 țări.

Pe agenda reuniunii au fost în
scrise referate, comunicări si dezba
teri pe teme privind modernizarea si 
perfecționarea tehnologiei de fq^ri- 
cație a sodei prin procedeul amo- 
niacal. optimizarea randamentului 
instalațiilor si diminuarea consumu
lui de materii prime și.energie, con
ducerea automată a proceselor teh
nologice etc.

în programul manifestării au fost 
incluse, de asemenea, fructuoase 
schimburi de experiență prilejuite de 
vizitarea marilor noastre unităti 
producătoare de sodă de la Govora 
si Ocna Mureș.

(Agerpres)

cinema
• Hindemburg (ambele serii) :
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 18.
• Prețul vieții : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Adevărata glorie (ambele se
rii) : SALA PALATULUI — 17;
20.15, FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15;
19.15, LUCEAFĂRUL — 9; 12; 16;
19, la grădină — 19,45, VICTORIA 

i — 9,15; 12,30; 16; 19,15.
• Corsarul negru (ambele serii):
PATRIA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 

z 20,15, FESTIVAL — 8,30; 11,15; 14; 
■ 17; 20, MODERN — 9; 11,45; 14,30;

17,15; 20, la grădină — 19,15, GRA
DINA DINAMO — 19,15, GRADI
NA CAPITOL — 19,30.
• Să nu crezi că nu mai exist :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,15.
• Cartea junglei — 9,30; 11,30;
13,30; 17,30, Explozia — 15,30; 20 : 
DOINA.
• Spaniole la Paris : SCALA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
PARC HOTEL — 19,30.
• Și a venit ziua lămiilor negre : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Necunoscutul din noapte : FE
ROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20, GLORIA — 9; 11,30; 14; 16,30;
19, MELODIA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, GRADINA BUZEȘTI —
19,15, GRADINA TITAN — 20,15.
• Astă-seară dansăm tn familie : 
CENTRAL — 9,30; 12; 15; 17,30; 20.
• Din nou... Disney : FLAMURA
— 9.
• Străina (ambele serii) • FLA
MURA — 11; 14; 17; 20, GRIVIȚA
— 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 12; 
16; 19, GRADINA AURORA —
19.30.
• Cronica anilor de foe (ambele 
serii) : COTROCENI — 9; 12,30; 
16; 19.
• Magnolia Înflorește din plin s 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Gloria nu ctntă : GIULEȘTI — 
9; 11.15; 13,30; 15,30; 17,45; 20.
• Micul vrăjitor și marele cinci : 
FLOREASCA — 9; 11.
• Omul liniștit (ambele serii) : 

FLOREASCA — 13; 16; 19, MIORI
ȚA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, GRA
DINA MOȘILOR — 19,45.
• Orologiul Kremlinului : PACEA 
— 16; 18; 20.
• Dragoste, mare e puterea ta : 
FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
• Dincolo de pod : FERENTARI
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Inspectorul și fantoma : MUN
CA — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,45.
• Dacii : VIITORUL — 15,30;
17,45; 20.
• Momeala : BUCEGI — 9; 11; 
13; 16; 18; 20.
• Șapte păcate : TOMIS — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 19,30.
• Oaspeți de seară : LIRA — 
15,30: 18; 20,15.
• Instanța amină pronunțarea t 
POPULAR — 15,45; 18; 20.
• întoarcere tîrzie : COSMOS — 
15,45; 18; 20.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim î DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Accident : ARTA — 9; 11,15» 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Cidul : GRADINA FESTIVAL
— 19,15.

teatre

vremea SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 septembrie. în țară : Vremea 
va fi în general instabilă și va conti
nua să se răcească la începutul inter
valului. Apoi, se va ameliora treptat. 
Cerul va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate la începutul intervalului în 
estul țării, unde vor cădea ploi tem
porare și cu caracter de averse, înso
țite de descărcări electrice, care pe a- 
locuri vor depăși 20 de litri pe metru 
pătrat în 24 de ore. în celelalte regi
uni, averse locale, îndeosebi după- 
amiaza. La munte, la înălțimi peste 
2 000 metri, izolat, se va semnala la- 
poviță și ninsoare, Iar vîntul va pre
zenta intensificări cu viteze care vor 
depăși 80 km/oră. La începutul interva
lului, vîntul va mai prezenta intensifi
cări în Moldova, din sectorul nordic, 
ajungînd pînă la 50 km/oră. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 6 
și 16 grade, izolat mai coborîte în es
tul Transilvaniei șl în zonele din nor
dul țării, iar maximele între 16 și 26 
grade, local mai ridicate în sud-vestul 
țării, în a doua parte a intervalului. 
Izolat, se va semnala grindină. în 
București : Vremea va deveni în ge
neral instabilă, îndeosebi în primele 
două zile. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea averse de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul va prezenta 
intensificări de scurtă durată. Tempe
ratura va scădea ușor.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 9 SEPTEM
BRIE 1977

Extragerea I : 46 70 48 32 10 23 
53 1 71

Extragerea a H-a : 4 43 33 54 20
31 47 40 68

FOND DE CÎȘTIGURI : 566 936 lei 
blus report la cat. 1 : 19 990 lei.

Balcaniada de atletism

SUCCESE ALE SPORTIVELOR
ROMÂNCE

)
ANKARA 9 (Agerpres). — La An

kara au început vineri întrecerile 
celei de-a 36-a ediții a Jocurilor bal
canice de atletism. în prima zi a 
competiției din echipa română s-a 
evidențiat Alina Gheorghiu. învingă
toare în proba de săritură în lungime 
cu performanta de 6.63 m. Pe locul 
doi in această probă s-a clasat Doina 
Anton cu 6,59 m. iar locul trei a fost 
ocupat de Guseva (Bulgaria) eu 
6,48 m. O frumoasă victorie pentru 
culorile românești a obținut și Ma
riana Suman, cîștigăt.oare in proba 
de 800 m plat cu timpul de 2’01”6/10. 
Campioana mondială universitară,

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
După cum s-a mat anunțat, astăzi, 

în cadrul etapei a V-a a campiona
tului diviziei A la fotbal, sînt pro
gramate trei partide : Corvinul Hu
nedoara — Dinamo BucureștiU.T.A. 
— Universitatea Craiova și S.C. Ba
cău — Steaua.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite pe programul I, cu începere din 
jurul orei 16,50, aspecte din repriza 
a doua a acestor întîlniri. Celelalte 
meciuri ale etapei vor avea loc du
minică.

Astăzi, la Havana încep întrecerile 
sportive ale celei de-a IV-a ediții a 
Spartachiadei armatelor prietene. în 
programul competițional figurează 12 
discipline. Sportivii clubului Steaua 
București vor evolua în competițiile 

Totka Petrova (Bulgaria) s-a clasat 
pe locul trei cu timpul de 2’03”5/10. 
La aruncarea discului, atleta român
că Argentina Menis cu 64,44 m s-a 
situat pe locul doi.

în concursul masculin, Gheorghe 
Ghipu s-a clasat pe locul doi la 
800 m plat cu timpul de l’49”3/10, fi
ind precedat de iugoslavul Savici — 
l’49”2/10.

Alți ciștigători: 400 m garduri băr
bați: Parris (Grecia) 50”79/100; 100 m 
plat bărbați: Petrov (Bulgaria) — 
10”19/100; 10 000 m: Slovko (Iugosla
via) — 29’31”l/10; aruncarea cioca
nului: Dulgherov (Bulgaria) —
72,36 m.

de atletism, tir, box și handbal. Din 
lotul echipei Steaua, care se află de 
mai multe zile în Cuba, fac parte, 
printre alții, tintașii loan Corneliu, 
Ilie Codreanu, hândbaliștii Radu 
Voina, Werner Stbckl, Ștefan Bir- 
talan, boxerii Teofil Ghinea, Con
stantin Buzdugeanu, atleții Petre 
Lupan. Constantin Cirstea.

în runda a IV-a a campionatului 
mondial de șah pentru juniori mari, 
care se desfășoară în aceste zile la 
Innsbruck, jucătorul român Con
stantin Ionescu a remizat cu irlan
dezul Barry și are în prezent 1,5 
puncte (o partidă întreruptă). în 
fruntea clasamentului se află Vera 
(Cuba) și Popovici (Iugoslavia) cu 
cite 4 puncte.

Vâ invităm duminică la motocidism 
în cadrul „Daciadei": campionatele de viteză pe șosea
Duminică dimineața sânt progra

mate în București finalele campio
natelor naționale, precum si campio
natul municipal de motociclism-vite- 
ză pe sosea. întreceri care în fiecare 
an se bucură de participarea celor 
mai buni motocicliști din tară si de 
prezenta unui foarte numeros public. 
Si de această dată. organizatorii 
campionatelor — federația de moto- 
ciclism. Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică si sport. 
Consiliul pentru educație fizică si 
sport al sectorului 2 — au ales ca 
loc de desfășurare a spectaculoaselor 
competiții traseul In circuit de la 
platforma Pipera (amatorii de 
sporturi cu motor pot ajunge la lo
cul întrecerilor cu autobuzele nr. 106 
si nr. 101. precum si cu tramvaiul 
nr. 16).

CICLISM : Echipa Dlnamo - campioană 
în proba de 100 km contratimp

Ieri s-a disputat cea de-a patra si 
ultima probă a campionatelor națio
nale de ciclism — 100 km contratimp 
pentru echipe. Finala acestei probe 
(care este prevăzută si în programul 
olimpic) a reunit la start sase echipe, 
alcătuite fiecare din cite patru cicliști: 
Dinamo. Steaua. Olimpia. Voința 
(toate din București). C.S. Mureșul 
si Metalul Plopenl.

întrecerea celor sase echipe frun
tașe. desfășurate pe autostrada Bucu
rești—Pitești, a dat clstig de cauză 
formației Dinamo (T. Vasile. M. Ro- 
mașcanu. V. Marin și T. Sîrbu) care a

în program sînt prevăzute șapte 
probe pentru clasele: 50 cm.c, 75 
cm.c.. 125 cm.c.. 175 cm.c.. 250 cm.c., 
750 cm.c., pînă la 1 300 cm.c. ataș. Pri
ma probă a concursului va începe 
la ora 9,30.

★
Dintre manifestările sportive de 

masă care se vor organiza duminică 
în Capitală în cadrul „Daciadei" 
menționăm : turnee de fotbal in 
sectoarele 1 (teren I.C.S.I.M. — ora 
11) si 2 (teren Felix — ora 8). în
treceri de atletism tn sectorul 6 
(stad. Progresul — ora 9). orientare 
turistică-sportivă „Cuipa Diana" in 
sectorul 5 (Pădurea Brănești — ora 
8) și cicloturism în sectoarele 7 
(Pădurea Băneasa — ora 9) si 8 
(Snagov — ora 8).

parcurs distanta în 2 ore. 12 minute 
Si 12 secunde (medie onară : 45,385
km) și care și-a menținut astfel 
titlul de campioană națională pe 
echipe. Amintim că si celelalte trei 
titluri ale campionatelor de ciclism 
(fond, semifond si contratimp indivi
dual) fuseseră câștigate, de asemenea, 
de sportivi antrenați de Nicolae 
Voicu (Dinamo).

Locurile următoare în clasamentul 
probei de 100 km contratimp pe 
echipe au fost ocupate de Olimpia si 
de Steaua.

• PRODUCȚIA Șl 
CONSUMUL DE COM
BUSTIBILI. Potrivit unor sta
tistici recente, ân prezent nece
sitățile mondiale de energie sint 
asigurate în proporție de 62 la 
sută de hidrocarburi (44 la sută 
petrol și 18 la 6Ută gaz natural), 
ceva mai mult de 30 la sută de 
cărbune, 6 la sută de energie hi
draulică și 1—2 la sută de ener
gie atomică. Producția mondială 
de petrol a lest în 1976 de 2 920 
milioane tone, cu 7,8 la sută 
mai mult decît în 1975. Țările 
din Orientul Mijlociu au produs 
1 085 milioane tone (din care A- 
rabia Saudită — 428 000 000 tone); 
Africa a furnizat 283 000 000 
tone. America de Sud — 
183 000 000 tone, S.U.A. — 
475 one 23G tone, Canada — 
68 000 000. Cel mal mare produ
cător din lume a fost Uniunea 

Sovietică cu 520 000 000 tone. 
Producția R.P. Chineze progre
sează rapid, ajungînd la 
85 000 000 tone în 1976. în pofida 
creșterii prețului și a politicii 
de economisire a combustibililor, 
anul trecut consumul de petrol 
a crescut cu 6 la sută.

• O NOUĂ SURSĂ 
DE VITAMINĂ. Oamenii de 
știință sovietici au descoperit că 
lemnul de zadă, arbore care 
crește în Siberia, este bogat în 
substanțe din grupa vitaminelor 
P, larg folosite în medicină. Por
nind de la această constatare, la 
laboratorul de compuși naturali 
al Institutului de chimie orga
nică din Irkutsk s-au realizat 
mai multe produse, necesare 
mai ales în profilaxia bolilor 
cardio-vasculare.

• PICTORII Șl DAL
TONISMUL. Pinzele în cu
lori vii pictate de unii artiști 
celebri nu corespund, se pare, 
imaginii pe care autorii lor o 
aveau despre ele. Afirmația a- 
parține unui genetician britanic 
ce susține că atît Claude Monet, 
cit și peisagistul englez John 
Constable sufereau de daltonism. 
Geneticianul argumentează că 
Monet, îndeosebi la sfîrșitul 
vieții sale, suferea de asemenea 
tulburări de vedere încît înain
te de a se așeza la șevalet tre
buia să citească indicațiile de pe 
tuburile cu vopsele pentru a le 
deosebi culoarea.

• MUSCULIȚELE-VA-
MEȘI. în lupta împotriva con
trabandiștilor și a piraților ae
rieni, canadianul Reit propune

JF JEl XLi X U X A

utilizarea unor musculite dro- 
sofiie. așa-numitele muște de 
oțet. Procedeul are la bază des
coperirea geneticianului japonez 
Kikuchi, care a obținut mutații 
de musculițe sensibile la anu
mite mirosuri. De aceea. Reit 
consideră că există posibilitatea 
de a crește generații de droso- 
file ahtiate după „parfumul" 
stupefiantelor sau al anumitor 
explozibile.

• DISPOZITIV ELEC
TRONIC DE PURIFICA
RE A APEI. în Statele Unite 
a fost realizat un dispozitiv e- 
lectronic care face potabilă apa 
din râuri. Dispozitivul distruge 
bacteriile, virușii, algele, elimi

nă multe substanțe chimice di
zolvate. fără a avea efecte dis
tructive asupra clorurii de so
diu. fierului și substanțelor al
caline. Dispozitivul se bazează 
pe o mică lampă „germicidă", 
care funcționează cu curent e- 
lectric. Aceasta are o durabili
tate de 20 de ani dacă filtrul de 
cărbune este înlocuit o dată pe 
an.

• MAI APROAPE DE 
CONTINENT. Pe viitoarele 
hărți geografice. Anglia va apă
rea cu 190 m mai aproape de Eu
ropa. Cercetări recente au dove
dit că hărțile geografice exis
tente nu sînt foarte exacte. Cu 
ajutorul fotografiilor efectuate 

din avion s-a demonstrat că a 
avut loc deplasarea unor insule 
spre continent. Insulele sco
țiene s-au deplasat cu 63 m 
spre sud și 116 m vest fată de 
punctele marcate în hărțile geo
grafice existente. Specialiștii 
apreciază că Sicilia, precum si 
micile insule ce o înconioară se 
vor deplasa cu 74 m spre vest si 
64 m spre nord.

• PE MUNTELE EVE
REST FĂRĂ OXIGEN. Pri- 
măvara viitoare, o expediție 
austriacă va încerca pentru pri
ma oară să escaladeze Everestul 
fără ajutorul capsulelor cu oxi
gen. Acest experiment între
prins de un grup format din 
zece persoane va permite stu
dierea ansamblului problemelor 
științifice și medicale pe care le 

ridică ascensiunile fără oxigen 
la mare altitudine. Deși pînă în 
prezent 13 expediții au escaladat 
vîrfu] Everest, incă nici una nu 
s-a deplasat in aceste regiuni 
fără ajutorul oxigenului.

• VALORIFICAREA 
PNEURILOR UZATE. 
laborator japonez a pus la punct 
un procedeu care permite reci
clarea materialelor incluse în 
pneurile uzate fabricate din sti- 
ren-butadlen-cauciuc. Pneurile 
sint descompuse la o temperatu
ră mai mică de 100 de grade C, 
obținîndu-se recuperarea mate
riilor prime inițiale în proporție 
de .80 Ia sută. Procedeul poate 
fi aplicat folosindu-se instalații
le existente în uzinele de fabri
care a pneurilor. El poate fi fo
losit, de asemenea, pentru o re
ciclare mai ieftină a pneurilor 
fabricate exclusiv din cauciuc.

• VESTIGIILE UNUI 
EDIFICIU BIZANTIN. Ves- 
tigiile bisericii „Nea", conside
rată ca fiijțd una dintre cele mai 
importante din perioada bizan
tină, au fost descoperite recent 
la Ierusalim, datorită unei in
scripții monumentale aflate pe 
peretele unei structuri subtera
ne. Inscripția, în limba greacă, 
denotă că împăratul Justinian a 
fost ctitorul bisericii. Rămășițele 
acestui monument legendar au 
fost descoperite mai demult, 
dar inscripția confirmă identi
tatea edificiului. Structura sub
terană este boltită și are pro
porții impresionante. împărțită 
în mai multe săli, ea are o lun
gime de 30 m și înălțimea de 
circa 10 m.

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : Co
medie de modă veche — 19,30.
• Filarmonica ,.George Enescu* * 
(rotonda Ateneului Român) : 
Spectacol de sunet și lumină 
„Muzica în Bucureștiul de ieri și 
de azi" — 19,30.
• Teatrul Giulești (la Muzeul mi
litar central) : Imn pentru oame
nii acestui pămînt — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ : Camping Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școa
la generală 192, str. Munteniei 28): 
Sînziana și Pepelea — 19.
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ANIVERSAREA VICTORIEI REVOLUȚIEI
SOCIALISTE IN BULGARIA

Demonstrația oamenilor muncii 
din Sofia

Tovarășul Todor Jivkov a primit delegația 
comunei Scornicești

SOFIA 9 (Agerpres). — Cu prilejul 
aniversării a 33 de ani de la victoria 
revoluției socialiste în Bulgaria, la 
Sofia a avut loc. la 9 septembrie, tra
diționala manifestație a oamenilor 
muncii. în tribuna din fata Mauso
leului lui Gheorghi Dimitrov, din 
Piața .,9 Septembrie", se aflau pri
mul secretar al C.C. a.1 Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, Todor 
Jivkov. al ți conducători de partid și 
de stat bulgari, delegații de peste ho
tare invitate să ia parte la manifes
tările consacrate zilei de 9 Septem
brie. Erau prezente delegația Comi
tetului municipal București al P.C.R.. 
condusă de tovarășa Eleonora Cojo- 
caru, secretar al comitetului muni
cipal de partid, vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, și de
legația comunei Scornicești. condusă 
de tovarășa Elena Bărbulescu, mem
bru al biroului comitetului comunal 
de partid, directoarea liceului din lo
calitate.

Demonstrația oamenilor muncii din 
Sofia a ilustrat înfăptuirile din cel 
de-al doilea an al cincinalului 1976—■ 
1980. Coloanele de oameni ai muncii 
au dat expresie angajamentelor lor 
de a răspunde cu noi realizări devi
zei Congresului al XI-lea al P.C. Bul
gar — ..Calitate si eficientă". în în
cheierea manifestației â avut loc o 
paradă a sportului si folclorului 
bulgar.

Demonstrații ale oamenilor muncii 
bulgari au mai avut loc în principa
lele orașe ale tării. La multe din ele 
au fost prezente si delegații ale ora
șelor sau județelor din tara noastră

BELGRAD

Intîlnirea prietenească dintre reprezentanți 
ai tinerelului român și ai tineretului iugoslav

BELGRAD 9 (Agerpres). — Vineri 
au continuat, la Belgrad, manifestă
rile prilejuite de intîlnirea priete
nească dintre reprezentanți ai tine
retului român si ai tineretului iu
goslav. în programul zilei s-a înscris 
primirea de către Aii Șukria. mem
bru al Comitetului Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I.. și de Azem 
Vlasi. președintele Prezidiului Con
ferinței Uniunii Tineretului Socia
list din Iugoslavia, a membrilor 
delegației U.T.C.. a celorlalți parti- 
cipanti la întâlnire, cu care pri
lej au fost evocate strânsele ra

BLACKPOOL 

Conferința sindicatelor britanice■

si-a încheiat lucrările■

ÎN CONCORDANTA CU CERINȚELE NOII ORDINI ECONOMICE INTERNATIONALE
9 9 9

Sint necesare eforturi susținute pentru reglementarea 
comerțului mondial cu materii prime

România sprijină înfăptuirea programului pentru produse de bază adoptat de sesiunea U. N. C. T. A. D.

care întrețin traditionale legături de 
prietenie cu aceste localități bulgare.

★
în timpul demonstrației oamenilor 

muncii, tovarășul Todor Jivkov a 
primit delegația comunei Scornicești, 
condusă de tovarășa Elena Bărbu
lescu, membru al biroului comitetu
lui comunal de partid, directoarea 
Liceului agroindustrial.

In timpul întrevederii, desfășurată 
lntr-o atmosferă caldă, prietenească, 
primul secretar al C.C. al P. C. Bul
gar a evocat cu plăcere recentele 
intîlniri prilejuite de vizita în Bulga
ria a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
subliniind rezultatele fructuoase ale 
acestei vizite, ce deschid noi 
perspective întăririi prieteniei fră
țești și colaborării pe multiple pla
nuri între partidele, tarile și po
poarele noastre.

Au luat parte Nikolai Diulgherov, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Sofia al P.C.B., membri ai 
comitetului de partid al comunei 
Praveț.

★
Membrii delegației Comitetului 

municipal București al P.C.R.. con
dusă de tovarășa Eleonora Coiocaru. 
secretar al comitetului municipal, 
s-au întîlnit cu Gheorghi Iordanov. 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C.B.. prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Sofia al P.C.B. în timpul 
întîlnirii s-a făcut un schimb de ex
periență in ce privește activitatea 
organizațiilor de partid în domeniul 
vieții economice si sociale a celor 
două capitale, a dezvoltării lor in
dustriale. edilitare și culturale.

porturi de prietenie Si colaborare pe 
multiple planuri intre partidele, po
poarele si tineretul din România si 
Iugoslavia. între alte manifestări, a 
mai avut loc o masă rotundă pe pro
blemele educației comuniste, revo
luționare a tineretului. Au fost vizi
tate. de asemenea. Muzeul Revolu
ției și Muzeul Militar din Belgrad si 
a avut loc vernisajul expoziției de 
fotografii privind viata si activitatea 
tineretului român, a organizației sale 
revoluționare. Delegația U.T.C. s-a 
întîlnit. de asemenea, cu studenti de 
la Universitatea din Belgrad.

losirea în ramurile productive a unei 
părți din fondurile destinate bugetului 
militar. redistribuirea. veniturilor 
pentru ameliorarea situației păturilor 
paupere, utilizarea in interesul na
țional a resurselor de petrol din Ma
rea Nordului, la exploatarea cărora 
participă monopolurile internaționale. 
Conferința a adoptat, de asemenea, o 
serie de documente referitoare la pro
blemele internaționale.

urmare, circa 84 la sută din încasările 
externe pe -ansamblul lumii a treia 
sint furnizate de exporturile de ma
terii prime, ale căror prețuri sint 
puternic dependente de conjunctura 
internațională.

Statele capitaliste dezvoltate do
mină însă nu numai piața produse
lor manufacturate, ci și aceea a pro
duselor de bază. Astfel, potrivit da
telor O.N.U., țările industrializate de
țin 67—68 Ia sută din exporturile lu
mii capitaliste de materii prime in
dustriale și alimentare, in timp ce 
țările în curs de dezvoltare, numai 
32—33 la sută. Doar in caztil expor
turilor de combustibili, raportul se 
prezintă invers. Exceptând deci țările 
exportatoare de petrol, majoritatea 
statelor recent eliberate continuă să 
depindă, in ce privește producția și 
desfacerea materiilor prime, de poli
tica monopolurilor occidentale.

în aceste condiții, veniturile obți
nute de țările în curs de dezvoltare 
pe seama vinzărilor de materii pri
me cunosc o degringoladă continuă. 
Conform documentelor U.N.C.T.A.D., 
prețurile produselor de bază, care în
registraseră o creștere relativă in 
cursul primilof ani ai deceniului 
actual, în perioada de după 1974, pe 
fundalul ultimei răbufniri a crizei 
economice din țările capitaliste, s-au 
micșorat continuu, în medie cu 21 la 
sută. E adevărat că anul trecut, ten
dințele de relansare economică din 
țările dezvoltate au impulsionat în
tr-o oarecare măsură „revitalizarea" 
preturilor materiilor prime, dar a- 
cestea nu au mai atins nivelul ante
rior crizei.

în același timp, chiar în toiul 
crizei, nivelul preturilor la produsele 
Industriale finite importate de tarile 
în curs de dezvoltare a sporit cu 
peste 10 la sută. Ca rezultat al evo
luției divergente a preturilor celor 
două categorii de produse," cunoscută 
în limbajul economic sub denumirea 
sugestivă de „foarfecele preturilor", 
raportul de schimb (adică raportul 

0 INIȚIATIVĂ A 
„GRUPULUI CELOR 77“ 
privind convocarea unei noi 

sesiuni speciale a 
Adunării Generale a 0. N. U.

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— După cum a anunțat un purtător 
de cuvînt al Națiunilor Unite, țările în 
curs de dezvoltare au convenit să 
prezinte in cadrul viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale o rezoluție care 
cere convocarea unei noi sesiuni spe
ciale a adunării. „Grupul celor 77", 
care a elaborat acest proiect de rezo
luție. reunește 114 țări în curs de dez
voltare.

Președintele grupului reprezentanți
lor „celor 77“ la O.N.U., Iqbal Akhund 
(Pakistan), va supune atenției proiec
tul care cere Adunării Generale, 
printre altele, să decidă convocarea 
unei sesiuni speciale, la nivel minis
terial. cel mai tîrziu până în 1980. 
pentru a evalua progresul înregis
trat în diverse foruri ale sistemului 
O.N.U. în stabilirea unei noi ordini 
economice. Se cere, totodată, ini
țierea de „măsuri adecvate pentru a 
promova mai departe dezvoltarea ță
rilor în curs de dezvoltare si coope
rarea economică internațională, in
clusiv adoptarea unei noi strategii 
internaționale a dezvoltării".

ORIENTUL
MIJLOCIU
• întrevederile președintelui 
Comitetului Executiv al O.E.P.
• Declarațiile președintelui 

S.U.A. • Un mesaj 
al suveranului iranian

BEIRUT 9 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat, a sosit. vineri, la 
Beirut, venind de la Damasc, unde a 
avut convorbiri cu oficialitățile si
riene în legătură cu evoluția situației 
din Orientul Mijlociu si perspectivele 
convocării Conferinței de la Geneva 
pentru solutionarea conflictului 
arabo-israelian. Anterior. Yasser 
Arafat a efectuat vizite la Tripoli. 
Riad si Cairo.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Jimmy Carter, 
a reafirmat vineri punctul de ve
dere al guvernului american potrivit 
căruia hotărîrea autorităților israe- 
liene de a aproba stabilirea de așe
zări umane în teritoriile arabe ocu
pate „va crea noi probleme" in pro
cesul realizării păcii in Orientul Mij
lociu. Președintele Carter a făcut a- 
ceastă declarație in cadrul unei scur
te conferințe de presă. Șeful Casei 
Albe a precizat că această problemă 
va reprezenta unul dintre subiectele 
agendei convorbirilor pe care le va 
avea in curînd cu ministrul de ex
terne al Israelului, Moshe Dayan.

TEHERAN. — Șahinsahul Iranului. 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
si-a reafirmat sprijinul acordat po
porului palestineah. . in special în 
vederea asigurării drepturilor legiti
me ale acestuia privind crearea unui 
stat independent", informează agen
ția M.E.N.. citind agenția nalesti- 
neană de presă Wafa. Acest punct 
de vedere a fost exprimat intr-u.n 
mesaj al suveranului iranian adresat 
lui Yasser Arafat.

BEIRUT. — Secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a lansat vi
neri un apel părților în conflictul din 
sudul Libanului, cerindu-le să acțio
neze în vederea încetării focului. 
Kurt Waldheim, precizează agenția 
M.E.N. citind postul de radio Beirut, 
consideră că este în interesul Liba
nului. cit si al păcii in Orientul Mij
lociu ca părțile să pună capăt. în cel 
mai scurt timp, diferendelor care le 
opun.

dintre preturile încasate la export si 
preturile plătite la import) al unui 
grup de 23 de țări in curs de dez
voltare (cuprinzind 58 la sută din 
populația lumii a treia) s-a înrăutățit, 
scăzând cu peste 15 la sută in peri
oada 1970—1976. într-un interval de 
numai cinci ani (1971—1975). țările in 
curs de dezvoltare au pierdut in ca

• în perioada 1971—1975, țările în curs de dez
voltare au pierdut, în cadrul schimburilor de mărfuri 
cu țările capitaliste, peste 26 miliarde dolari.

• ESENȚIALUL: crearea de condiții echitabile 
atît pentru deținătorii de materii prime, cît și 
pentru producătorii industriali, în interesul dez
voltării economice generale.

• MĂSURI PRECONIZATE: constituirea unui 
fond comun de finanțare a stocurilor, de regu
larizare a prețurilor materiilor prime; încheierea 
unor acorduri comerciale internaționale pentru fie
care produs de bază.

drul schimburilor de mărfuri cu ță
rile capitaliste peste 26 de miliarde 
dolari, deficitul lor comercial anual 
triplindu-se în prezent fată de nive
lul primilor ani din deceniul actual. 
Schimburile comerciale inechitabile 
au devenit astfel un instrument de 
spoliere de către statele imperialiste 
a țărilor in curs de dezvoltare.

Evident, această instabilitate con- 
juncturală a deteriorat situația finan- 
ciar-valutară a tinerelor state si a 
subminat proiectele lor de dezvoltare 
economică. Este simptomatic că da
toria externă totală a țărilor slab 
dezvoltate (neexportatoare de petrol) 
a luat proporții si mai mari — de

PHENIAN

Solemnitatea consacrată aniversării 
creării R. P. D. Coreene

PHENIAN 9 (Agerpres). — La Phe
nian a avut loc adunarea consacrată 
celei de-a 29-a aniversări a creării 
Republicii Populare Democrate Co
reene, transmite agenția A.C.T.C.

în prezidiul adunării se aflau Kim 
Ir, prim-vicepreședinte al R.P.D. Co
reene. membru al Comitetului Pol't'c 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, Pak Sen Cer. premierul Consi
liului Administrativ al R. P. D. Co
reene, membru al Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. alti conducători de partid si de 
stat.

La adunare a prezentat un raport 
Pak Sen Cer. care a relevat însemnă
tatea creării R.P.D. Coreene, victoriile 
și realizările obținute de poporul co
reean. ce au transformat tara intr-un 
stat socialist puternic. El a mențio
nat că R.P.D. Coreeană a fost creată

Pentru amplificarea cooperării europene
VIENA 9 (Agerpres). — Consoli

darea pe plan international a proce
sului destinderii si adîncirea în con
tinuare a cooperării dintre toate sta
tele europene, indiferent de deosebi
rile ideologice dintre ele. reprezintă 
o sarcină comună importantă — a 
declarat ministrul de externe al 
Austriei. Willibald Pahr. într-o alo
cuțiune rostită cu prilejul vizitei ofi
ciale la Viena a ministrului danez 'al

agențiile de presă transmit:
Consultări între mem

brii Consiliului de Secu
ritate în problema cipriotă au con
tinuat la sediul Națiunilor Unite din 
New York. Consultările au drept 
scop punerea la punct a unui proiect 
de rezoluție care să fie acceptat de 
ansamblul acestui organism. Pre
ședintele pe luna în curs,a Consiliu
lui. Rudiger von Wechm’ar (R.F.G.), 
va continua consultările cu părțile 
interesate. Pentru moment, mențio
nează agenția France Presse. nu a 
fost fixată o nouă dată pentru 
reunirea Consiliului de Securitate in 
această problemă.

Primire la Kremlin. Vinerl> 
secretarul general al C.C.' al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.. Leonid Brejnev. 
l-a primit la Kremlin pe Warren 
Burger, președintele Curții Supreme 
a S.U.A.. care întreprinde o vizită 
în Uniunea Sovietică.

Vizită în R.P.D. Coreeană.
Secretarul general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, Kim Ir 
Sen, a primit delegația Partidului 
Comunist din Grecia (interior), con
dusă de Haralambos DracOpoulos, 
secretar al C.C.. transmite agenția 
A.C.T.C.

Arestarea „paznicului" 
fostului colonel SS Kap
pler. Autoritățile italiene au dispus
arestarea căpitanului de carabinieri 
Norberto Capozzella. care era însăr
cinat cu comanda pazei spitalului în 
care era internat fostul colonel SS 
Herbert Kappler, evadat la 15 au
gust. Oficialitățile italiene au preci
zat că ofițerul respectiv a încălcat 
ordinele primite, suspendînd supra
vegherea acelei părți a clădirii spi
talului în care se afla Kappler.

la 180 miliarde dolari. în 1976, la peste 
250 miliarde dolari în prezent.

Analiza obiectivă, științifică a aces
tor realități demonstrează că pertur- 
batiile produse în sistemul de pre
turi pe plan internațional sint cauzate, 
in esență, de politica monopolistă 
de acaparare si exploatare a resurse
lor naturale din țările slab dezvoltate.

de manevrare a stocurilor si burselor 
internaționale de materii prime con
form propriilor interese. Dezvoltarea 
stihinică a economiei capitaliste a 
materiilor prime, subordonată luptei 
de concurentă dintre monopoluri și 
politicii lor neocolonialism, determină 
apariția unor disproporții cu caracter 
de criză în raportul dintre cerere și 
ofertă. între surplusurile producției 
de materii prime si preturile lor pe 
piață.

Denunțînd mecanismul insidios al 
funcționării pieței mondiale a mate
riilor prime — situație de natură să 
accentueze decalajele economice din
tre state — tot mai multi economiști 
se pronunță pentru aplicarea unor 

în conformitate cu voința unanimă a 
întregului popor coreean, pe baza ma
rilor schimbări social-economice din 
jumătatea de nord a tării si prin lup
ta generală împotriva politicii de sub
jugare națională si a manevrelor de 
dezbinare națională. Vorbitorul a a- 
rătat că partidul și Guvernul R.P.D. 
Coreene au promovat constant o po
litică de soluționare a problemei reu- 
nifiicării independente si pașnice a 
tării, pe baze democratice, fără nici 
un amestec străin, au avansat un nu
măr de propuneri echitabile și 
rezonabile și au depus toate 
eforturile pentru realizarea lor. 
Poporului coreean, a spus Pak Sen 
Cer. trebuie să i se permită să ducă 
o viață independență și creatoare, li
beră de orice subjugare și inegalitate, 
intr-un stat reunificat, suveran si in
dependent.

afacerilor externe. Knud Andersen. 
Ministrul austriac a exprimat spe
ranța că viitoarea reuniune de la 
Belgrad a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa va 
da un nou impuls eforturilor de în
făptuire deplină a celor convenite la 
Helsinki, precum si amplificării pro
cesului destinderii.

Notă de protest. Ministerul 
Afacerilor Externe al R.D.P. Laos a 
remis însărcinatului cu afaceri al 
Tailandei o notă de protest în legă
tură cu recentele provocări comise de 
partea tailandeză la frontiera Laosu- 
lui. care constituie o violare flagrantă 
a suveranității si integrității terito
riale a R.D.P. Laos. în notă se arată 
că. la 22 august, unităti militare 
tailandeze au deschis focul asupra 
satului Khakmong. iar la 30 august, 
nouă ambarcațiuni tailandeze au pă
truns în apele teritoriale ale R.D.P. 
Laos și au deschis focul asupra satu
lui Vonsan. Ministerul Afacerilor Ex
terne cere guvernului tailandez să 
ordone încetarea imediată a oricăror 
acte de provocare.

12 000 de lucrători de la 
căile ferate din Grecia au declarat 
vineri, o grevă de 48 de ore. revendi
când îmbunătățirea condițiilor de 
trai.

Măsuri economice în 
Turcia. Un comunicat publicat la 
Ankara, după o reuniune a guver
nului, anunță că in perioada ime
diat următoare vor fi puse in apli
care o serie de măsuri cuprinse in
tr-un program destinat ameliorării 
situației economiei. Printre aceste 
măsuri figurează încurajarea expor
turilor, controlul asupra creditelor, 
precum si sistarea importului unei 
serii de produse de lux. Totodată, 
guvernul turc a anuntat creșteri de 
preturi la produsele petroliere, pre
cum si la ciment, fier, hîrtie. elec
tricitate și cărbune industrial. Noi
le prețuri, publicate în Buletinul o- 
ficial. au intrat în vigoare începînd 
de vineri. Se menționează că pre
turile carburanților, care influențea
ză costurile aproape ale tuturor pro
duselor de consum, s-au dublat. Pre
țul fierului a crescut cu circa 40 la 
sută, iar al hirtiei între 41 si 114 la 
sută. A fost scumpit, de asemenea.

măsuri efective în scopul înlăturării 
anomaliilor menționate.

O etapă importantă a luptei țărilor 
„lumii a treia" pentru apărarea 
drepturilor lor in acest domeniu a 
marcat-o adoptarea asa-numitului 
„program de la Nairobi de regle
mentare a comerțului international cu 
produse de bază". Acest program 
urmărește să stimuleze restructurarea 
cadrului general de desfășurare a co
merțului cu materii prime, astfel 
incit să contribuie la atingerea urmă
toarelor obiective : stabilirea unor 
preturi si volume de livrări care să 
corespundă intereselor atit ale pro
ducătorilor. cît si ale importatorilor 
de materii prime ; îmbunătățirea ac
cesului pe piețele țărilor capitaliste 
industrializate al materiilor prime si 
mărfurilor prelucrate furnizate de ti
nerele state.

Elementul central în procesul în
făptuirii programului îl constituie 
crearea unui fond comun de finanțare 
a stocurilor internaționale de materii 
prime. Secretariatul U.N.C.T.A.D. 
consideră că volumul fondului ar tre
bui să fie de aproximativ 6 miliarde 
dolari. Se presupune că o treime din 
fond va fi formată din depunerile ță
rilor participante — atit de cele ex
portatoare. cît si de cele importatoa
re. iar restul din credite ; totodată, se 
așteaptă atragerea de fonduri din 
partea organizațiilor financiare mon
diale si din alte surse.

în vederea transpunerii în viată a 
programului de la Nairobi s-a înce
put seria de convorbiri preliminare, 
prevăzută pentru 1977—1978. cu pri
vire la diverse materii prime. în 
scopul încheierii, la fiecare dintre a- 
cestea. a unor acorduri comerciale in
ternaționale: iar în luna martie, la 
Geneva a avut loc Conferința O.N.U. 
în problema fondului comun. Meca
nismul unor asemenea acorduri se im
pune a fi dirijat spre fixarea unor 
preturi stabile si echitabile atit pen
tru producători, cit și pentru consu
matori.

PEKIN

Adunare comemorativă solemnă 
cu prilejul împlinirii unui an 

de la moartea președintelui Mao Tzedun
• Inaugurarea mausoleului • Cuvintarea rostită

de tovarășul
PEKIN 9 (Agerpres). — Comitetul 

Central al Partidului Comunist 
Chinez, Comitetul Permanent al A- 
dunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze, Consiliul 
de Stat al R. P. Chineze și Comisia 
Militară a C.C. al P.C. Chinez au or
ganizat. vineri după-amiază. in piața 
Tien An Men din Pekin, in 
fața Mausoleului președintelui Mao 
Tzedun, o adunare pentru comemo
rarea solemnă a împlinirii unui an 
de la moartea președintelui Mao și

Succese ale mișcării de eliberare din Namibia
DAR ES SALAAM 9 (Agerpres). 

— Peste 800 de militari inamici au 
fost scosi din luptă in cursul prime
lor sase luni din acest an de către 
combatanții Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest care luptă în 
cadrul Armatei de Eliberare a Po
porului din Namibia, se arată intr-un 
comunicat al A.E.P.N.. difuzat la 
Dar Es Salaam. Comunicatul mențio
nează că au fost doborâte 30 de avi
oane aoartinînd armatei regimului' de 
la Pretoria, fiind distruse si 90 de ve

costul transporturilor aeriene si al 
serviciilor poștale Si de telecomuni
cații.

Federația Sindicală Mon
dială a adresat oamenilor muncii 
din întreaga lume apelul ca luna 
septembrie să fie consacrată mani
festării solidarității active cu poporul 
chilian, care luptă pentru drepturi și 
libertăți democratice și. sindicale, 
pentru încetarea represiunilor din a- 
ceastă țară, condamnate de opinia 
publică din lumea întreagă.

Președintele Indiei, Neelam 
Sanjiva Reddy, a fost supus unei in
tervenții chirurgicale intr-un spital 
din. New York; Medicii indieni care 
îl însoțesc pe președinte au comu
nicat că operația a fost reușită.

Unde staționează forțele 
armate americane. ° statis- 
tică dată publicității de Pentagon 
informează că peste un sfert din 
forțele armate americane sint sta
ționate in străinătate. Potrivit aces
tor cifre, totalul forțelor S.U.A. se 
ridică la 2 074 800 militari, din care 
1 607 436 sint staționați in S.U.A. sau 
în asa-numite teritorii asociate (cum 
ar fi zona Canalului Panama), iar 
467 364 în alte țări. Cea mai mare 
parte a forțelor americane dislocate 
în străinătate se găsesc In Ennona 
occidentală și meridională (313 669, 
dintre care 273 322 în tarile membre 
ale N.A.T.O.). precum si în regiunea 
Asiei orientale si Pacificului (133 981).

In Egipt s-a produs un accident 
de cale ferată, soldat cu moartea 
a 16 pasageri și rănirea a aproxi
mativ 120, informează agenția M.E.N. 
Accidentul s-a produs în apropiere 
de localitatea Manfalout. cînd opt 
din cele 21 de vagoane ale unui tren 
personal au deraiat. A fost deschisă 
o anchetă.

România, țară socialistă și. totoda
tă, țară in curs de dezvoltare, a spri
jinit de la bun început ideea progra
mului pentru produse de bază adop
tat la Nairobi. Țara noastră si-a afir
mat hotărîrea de a participa la crea
rea fondului comun de finanțare. 
In concepția țârii noastre — expusă 
în documentele Congresului al XI-lea. 
în luările de poziție ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu, și in documentele 
de poziție prezentate la O.N.U. — 
obiectivul principal in cadrul regle
mentărilor privind comerțul interna
țional cu produse de bază trebuie 
să-1 constituie realizarea unui raport 
echitabil intre prețurile materiilor 
prime și ale produselor industriale, 
ca una din componentele cele mai 
importante ale edificării unei noi 
ordini economice internaționale. Sta
bilirea unor prețuia științific de
terminate la materiile prime, la 
transport, la produsele de bază 
industrializate trebuie să porneas
că de la legități obiective, care 
să permită comensurarea justă a va
lorii diferitelor produse, tinîndu-se 
seama de cheltuielile de producție, 
de valoarea de intrebuintare a măr
furilor. Asigurarea unui raport just 
intre preturile materiilor prime, pro
duselor industriale si produselor 
agroalimentare înseamnă crearea de 
condiții echitabile atît pentru deți
nătorii de materii prime, cit si pentru 
producătorii industriali, impulsionind 
astfel dezvoltarea economică generală, 
progresul tuturor popoarelor.

în acest spirit, partidul si statul 
nostru acționează pentru stabilirea 
unui echilibru între producția și con
sumul mondial de produse de bază, 
în condițiile asigurării unui comerț 
internațional în continuă expansiu
ne, fără îngrădiri si discriminări, co
respunzător intereselor tuturor state
lor, ale progresului general al uma
nității.

Viorel POPESCU

Hua Kuo-fen
pentru inaugurarea mausoleului — 
transmite agenția China Nouă.

Hua Kuo-fen. președintele Comi
tetului Central al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și alți conducători 
de partid și de stat au depus coroane 
de flori in fața statuii președintelui 
Mao Tzedun din interiorul mausoleu
lui. întreaga adunare a păstrat un 
moment de reculegere în memoria 
președintelui Mao Tzedun.

La adunare a rostit o cuvintare 
tovarășul Hua Kuo-fen.

hicule militare. Pe de altă parte, co
municatul acuză forțele rasiste din 
Africa de Sud că au comis numeroa
se .atrocități împotriva populației de 
culoare.

Sam Nujoma. președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.). care a sosit într-o 
vizită oficială de două zile la Paris, 
a avut joi convorbiri cu ministrul de 
externe al Franței, care a declarat- 
că țara sa sprijină obținerea inde
pendenței Namibiei.

Plan de acțiune 
pentru combaterea 

deserturilor>
adoptat de Conferința 
O.N.U, de la Nairobi

NAIROBI 9 (Agerpres). — Vineri 
s-au încheiat la Nairobi lucrările 
Conferinței O.N.U. asupra combaterii 
deserturilor, la care au luat parte 
reprezentanți din 140 de state. Par- 
ticipanții au adoptat un plan inter
național de acțiune împotriva feno
menului de deșertificare. Conferința 
și-a exprimat sprijinul în favoarea 
mișcărilor de eliberare din Zim
babwe și Namibia, precum și în fa
voarea Organizației pentru Elibera
rea Palestinei,

Conferința O.N.U. asupra comba
terii deserturilor a adoptat o rezo
luție condamnind folosirea armelor 
chimice și biologice, informează a- 
genția France Presse.

Luîn.d cuvîntul la o conferință do 
( presă, Diop Amadou (Mauritania), 

care participă la Conferința O.N.U. 
de la Nairobi, a arătat că este nece
sară ajutorarea de urgență a popu
lațiilor din Sahel. El a menționat că 
după un sezon ploios, in 1974, în Sahel 
seceta s-a făcut din nou resimțită, 
în majoritatea țărilor din zonă can
titatea de precipitații fiind de a- 
proximativ o treime din cea nor
mală. Ca urmare a secetei, in unele 
regiuni a pierit aproximativ 80 la 
sută din șeptel.

Creșteri de prețuri 
în țările O.E.C.D.

Potrivit unui raport al Secretaria
tului O.E.C.D.. dat publicității la Pa
ris, preturile la bunurile de consum 
pe ansamblul țărilor organizației au 
înregistrat noi creșteri in lunile iu
nie și iulie, creșteri care fac ca rata 
anuală a inflației să fie de 9.2 la 
sută. Experții O.E.C.D. precizează că 
in unele țâri eforturile de stăvilire a 
inflației au fost stânjenite de efectele 
conjugate ale creșterii impozitelor 
directe si ale tarifelor serviciilor pu
blice sau de scăderea valorii mo
nedelor naționale.

PORTUGALIA

Aspră condamnare 
a atentatelor teroriste
LISABONA 9 (Agerpres). — Șase 

atentate cu bombe au fost comise in 
Portugalia împotriva unor centre 
pentru reforma agrară, in localități 
ale districtului Alenteio. precum și 
intr-o clădire a Ministerului Agricul
turii. la Lisabona, provocând impor
tante pagube materiale si rănirea a 
cinci persoane — informează agen
ția A.N.O.P. Autorii atentatelor nu 
au fost identificați.

într-un comunicat publicat joi sea
ra. Consiliul de Miniștri condamnă 
energic „atentatele teroriste ce con
stituie un atac intolerabil fată de 
regimul democratic, fată de securita
tea și viata pașnică a cetățenilor". 
Guvernul — se arată în comunicat — 
„va face apel la toate mijloacele le
gale pentru a-i neutraliza si a-i pe
depsi pe cei care. prin, atentate si 
bombe, caută să ridice obstacole in 
calea aplicării legilor". După cum 
relevă agenția A.N.O.P., Partidul 
Comunist Portughez — primul care 
a luat oficial poziție împotriva aces
tor atentate nrintr-un comunicat al 
conducerii. P.C.P. — subliniază că ac
tele comise reprezintă o „escaladare 
a violentei organizațiilor de extremă 
dreaptă și neofasciste", care profi
tă de un climat blind față de ase
menea grupări teroriste. Un pur
tător de cuvint al P.S.P. a ară
tat, la rindul său, că „socia
liștii condamnă recurgerea la vio
lență. indiferent cine sint autorii". 
O poziție asemănătoare au exprimat 
și Partidul Social-Democrat, și Par
tidul Centrul Democratic și Social.

Conducerile sindicatelor muncitori
lor agricoli din Alenteio au dat pu
blicității comunicate în care „con
damnă cu vehementă atentatele îm
potriva centrelor reformei agrare" 
si au adresat telegrame președintelui 
republicii, președintelui Adunării 
pentru Republică. Consiliului Revo
luției si guvernului, solicitând o an
chetă riguroasă si pedepsirea autori
lor atentatelor.
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LONDRA 9 (Agerpres). — La 
Blackpool s-au încheiat lucrările 
conferinței anuale a Congresului Sin
dicatelor Britanice (T.U.C.). la care 
au luat parte 1 148 de delegați, re- 
prezentînd peste 11,5 milioane de 
membri ai sindicatelor. în rezoluțiile 
adoptate, conferința a formulat o se
rie de propuneri concrete menite să 
contribuie la îmbunătățirea situației 
economice, cerind. printre altele, fo

La Geneva s-au încheiat zilele tre
cute lucrările Consiliului U.N.C.T.A.D. 
(Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare), consacrate in 
principal găsirii modalităților de re
zolvare a problemelor complexe ale 
stabilizării pieței materiilor prime. 
In cadrul reuniunii au fost analizate 
măsurile ce se impun pentru trans
punerea în practică a programului 
de reglementare a comerțului mon
dial cu produse de bază, adoptat la 
cea de-a IV-a sesiune a U.N.C.T.A.D. 
de la Nairobi — program de mare în
semnătate pentru așezarea pe baze 
noi. juste și echitabile, a relațiilor 
dintre state, pentru instaurarea noii 
ordini economice internaționale.

Actualele dezbateri de la Geneva, 
desfășurate-la nivel de experti. nu au 
înregistrat insă progrese notabile în 
identificarea unor soluții practice. • 
concrete (o nouă conferință fiind pro
gramată pentru luna noiembrie). 
„Negociatorii s-au angajat într-o 
muncă a Penelopei" — comentează 
agenția France Presse încercările de
puse pentru a armoniza diversele 
propuneri Si poziții.

Cauzele acestor dificultăți nu sint 
greu de înțeles. Piața materiilor pri
me a devenit, mai ales în ultimele 
decenii, un. teren de confruntare di
rectă a intereselor țărilor în curs de 
dezvoltare și ale țărilor capitaliste 
industrializate, aspirația tinerelor sta
te spre o reală și deplină indepen
dență economică întîmpinînd in acest 
domeniu rezistența tot mai înverșu
nată a cercurilor monopoliste și neo- 
colonialiste.

După cum se știe, țările „lumii a 
treia" au constituit vreme îndelun- . 
gata surse de materii prime ieftine 1 
pentru fostele metropole, fiind in 
schimb menținute într-o stare per
manentă de subdezvoltare. Sub po
vara acestei moșteniri și în prezent 
economia lor se caracterizează prin- 
tr-o structură nefavorabilă, industria 
prelucrătoare aflîndu-se de cele mai 
multe ori in fază incipientă. Drept


