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CONSFĂTUIREA de lucru
DE LA C. C. AL P.

Sub președinția tovarâșului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, între 21—23 septembrie a.c. 
s-au desfășurat la sediul C.C. al 
P.C.R. lucrările unei consfătuiri de 
lucru consacrate dezbaterii proble
melor organizării și conducerii acti
vității de partid, a tuturor domeniilor 
vieții economico-sociale.

Organizată din inițiativa secreta
rului general al partidului, consfă
tuirea a avut la ordinea de zi ur
mătoarele probleme :

— aplicarea hotărîrilor Congresu
lui al Xl-lea al partidului în toate 
domeniile șl activitatea organizato
rică de conducere, stilul și metodele 
de muncă ale organelor și organi
zațiilor de partid ;

— înfăptuirea politicii de pregătire 
și promovare a cadrelor de partid 
și de stat din toate domeniile de 
activitate ;
. — activitatea organizațiilor de 
masa și obștești și conducerea aces
tora de către partid;

— unele probleme ale pregătirii

alegerilor pentru consiliile populare 
orășenești și comunale.

Au participat primii secretari ai 
comitetelor județene de partid, se
cretarii cu problemele muncii orga
nizatorice. alți activiști ai organelor 
locale de partid, precum și activiști 
ai C.C. al P.C.R., membri ai guver
nului, ai conducerii organizațiilor de 
masă și obștești.

La consfătuire au luat parte 
membrii și membrii supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Pe marginea problemelor aflate la 
ordinea de zi a consfătuirii au pre
zentat referate tovarășii llie Verdeț, 
Emil Bobu, Constantin Dâscălescu 
și losif Uglar.

în cadrul consfătuirii, desfășurate 
în plen și pe secțiuni de lucru, au 
luat cuvîntul toți primii secretari ai 
comitetelor |udețene de partid, 
secretari cu problemele muncii orga
nizatorice și șefi de secție ai comi
tetelor județene de partid.

în cuvîntul lor, vorbitorii au rele
vat importanța și utilitatea deosebi
tă a consfătuirii, expresie pregnan
tă a grijii permanente a conducerii

partidului, a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționarea 
continuă a activității partidului și 
statului nostru in toate domeniile 
vieții politice, economice și sociale, 
in vederea îndeplinirii în condiții cit 
mai bune a hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea. înscriindu-se în practica 
statornicită de mai mulți ani a în- 
tîlnirilor periodice de lucru, a dia
logului direct și dezbaterii fructuoa
se a conducerii partidului, a secreta
rului general al partidului cu cadre
le de bază, practică ce și-a dovedit 
marea eficiență, înarmînd cadrele 
de partid și de stat, din activitatea 
economică și socială, în efortul 
pentru conducerea științifică a mun
cii, participanții au apreciat că și 
această consfătuire a reprezentat o 
adevărată școală comunistă, un în
dreptar prețios pentru îmbunătățirea 
și perfecționarea în continuare a 
întregii activități a organelor și or
ganizațiilor partidului nostru.

Participanții au subliniat, de ase
menea, că congresele și consfătui
rile pe țară desfășurate in acest an, 
care au reunit reprezentanții celor 

mai largi categorii de oameni ai mun
cii, afirmîndu-se ca adevărate foru
muri democratice de dezbatere și 
schimb de experiență asupra princi
palelor probleme ale înaintării rapide 
a țării spre țelul luminos indicat de 
partid, orientările stabilite cu aceste 
prilejuri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au pus la îndemîna parti
dului, a organelor și organizațiilor 
sale documente programatice de cea 
mai mare insemnătate teoretică și 
practică, au imbogățit tezaurul de 
experiență al partidului nostru, defi
nind in mod original, prin aplicarea 
creatoare a principiilor socialismului 
științific la condițiile țării noastre, 
obiectivele înaintării rapide a Româ
niei pe calea edificării socialismu
lui multilateral dezvoltat, a comu
nismului.

In intervențiile lor, vorbitorii au 
dat o înaltă apreciere sprijinului 
direct, inestimabil acordat de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organelor și or
ganizațiilor partidului nostru, la fața 
locului, cu prilejul vizitelor de lucru
(Continuare in pag. a IV-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

Stimați tovarăși,
Consfătuirea cu primii secretari și 

secretarii cu problemele organizatorice 
ai comitetelor județene de partid și alți 
activiștț se apropie de sfîrșit. în aceste 
zile au fost dezbătute problemele orga
nizării și conducerii științifice a activi
tății economico-sociale, ale creșterii ro
lului conducător al partidului — proble
me de importanță deosebită pentru mer
sul nostru înainte, pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea al parti
dului, a Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism.

Au luat cuvîntul toți primii secretari, 
iar în comisii au vorbit și alți tovarăși ; 
* ■. total, 84 de activiști au prezentat în 

iod amănunțit activitatea desfășurată de 
comitetele județene, de organizațiile de 

>artid, ceea ce a permis un larg schimb 
le păreri asupra problemelor conducerii 
i organizării, ale stilului și metodelor 
e muncă ale organelor și organizațiilor 

de partid. Se poate spune că în cadrul 
cinsfătuiril s-a desfășurat o activitate cu 
r< ;ultate bune. S-au făcut numeroase 
p> opuneri, care, desigur, vor trebui ana- 
ÎȘtate, iar cele bune reținute și genera
lizate în munca de partid din întreaga 
țara.

Dacă putem fi mulțumiți de felul cum- 
primii secretari și ceilalți tovarăși au 
prezentat problemele ce preocupă jude
țele, activitatea organizațiilor de partid 
respective, trebuie să spunem că în ca
drul consfătuirii nu s-a insistat în sufi
cientă măsură asupra neajunsurilor orga
nelor de partid și de stat, atît centrale, 
cît și locale. De asemenea, cred că veți 
fi de acord dacă voi aprecia că și de 
această dată unii tovarăși au rămas da
tori în ce privește analiza autocritică, 
aprofundată a muncii, dezvăluirea cu
rajoasă a greșelilor și lipsurilor, care, 
fără îndoială, au exercitat o anu
mită influență negativă. Un prim- 
secretar a spus aici că nu a fost 
destul timp pentru analiza autocritică ; 
sper că la județe se va găsi timpul ne
cesar pentru aceasta. Nu trebuie să insist 
asupra necesității de a acorda mai multă 
atenție analizei aprofundate, autocritice 
a activității ; numai așa se poate acționa 
eficient pentru înlăturarea lipsurilor, 
pentru îmbunătățirea muncii în țoate 
sectoarele.

Cu toate acestea — așa cum am men
ționat — putem aprecia că, pe ansamblu, 
consfătuirea s-a desfășurat cu rezultate 
bune, că ea va contribui la îmbunătățirea 
activității generale de conducere și orga
nizare a înfăptuirii importantelor sarcini 
ce stau în fața organelor centrale de 
partid și de stat, a organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare, a organi
zațiilor de masă și obștești.

Au trecut trei ani de la adoptarea Pro
gramului partidului și a planului cincinal 
1976—1980. Se poate afirma că viața, 
practica au confirmat pe deplin justețea 
și realismul acestor documente de impor
tanță istorică pentru dezvoltarea forțelor 
de producție în țara noastră, pentru fău
rirea societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al întregului nostru 
popor. în cele 20 de luni care au trecut 
— deci o treime din actualul cincinal — 
am obținut rezultate bune în toate sec
toarele de activitate. Producția industria
lă a crescut într-un ritm de peste 11 Ia 
sută, superior prevederilor planului, 
realizîndu-se o producție suplimentară 

de 24 miliarde lei. Aceasta ne dă garan
ția că vom realiza cu succes, în întregi
me,' planul pe acest an, precum și anga
jamentele suplimentare, că se va asigura 
îndeplinirea în’ bune condiții a întregu
lui cincinal, precum și a prevederilor 
suplimentare.

Merită subliniat faptul că în această 
perioadă au fost obținute rezultate bune 
în ridicarea nivelului tehnic, calitativ al 
producției — cu toate că nu s-au realizat 
pe deplin sarcinile trasate de condu
cerea partidului în această privință. 
S-a realizat o sporire mai mare a pro
ductivității muncii, pe baza mai bunei 
organizări a producției și a muncii, a 
creșterii gradului de calificare, a activi
tății intense desfășurate de organizațiile 
de partid, de colectivele de oameni ai 
muncii din toate sectoarele.

Pe baza măsurilor adoptate, încă de la 
începutul cincinalului, pentru reducerea 
cheltuielilor și consumurilor materiale, 
în investiții și în alte sectoare s-au ob
ținut o serie de economii, a crescut efi
ciența întregii activități economice. Pu
tem spune deci că in industrie s-a desfă
șurat, într-adevăr, o activitate susținută, 
că oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate — muncitorii, tehnicienii, in
ginerii — sub conducerea organizațiilor 
de partid, au obținut -rezultate de seamă.

Nu putem însă să nu menționăm, și la 
această consfătuire, că dacă s-ar fi acor

dat, de la început, o atenție corespunză
toare bunei organizări a activității, mai 
cu seamă bunei aprovizionări tehnico- 
materiale, elaborării la timp a proiecte
lor de execuție, in investiții am fi putut 
avea rezultate mult mai bune.

Putem afirma — pe baza realizărilor 
de pînă acum — că avem toate condițiile 
pentru a obține, pe întregul cincinal, o 
producție suplimentară de peste o sută 
miliarde lei. De altfel, din cuvîntul tu
turor primilor secretari a reieșit că fie
care județ va depăși cu un anumit pro
cent — deci cu cîteva miliarde, iar Ca
pitala cu circa 20 de miliarde — planul 
producției industriale pe acest cincinal. 
Aceasta ne dă pe deplin garanția că vom 
putea îndeplini în bune condiții angaja
mentele asumate, producția suplimentară 
stabilită ; dispunem pentru aceasta de 
baza materială, de capacitățile de pro
ducție și forța de muncă necesare.

în agricultură, cum se știe, An 
1976 am avut o producție-record, iar în 
acest an, cu toate că a existat o perioadă 
îndelungată de secetă, producția agricolă 
poate fi apreciată ca satisfăcătoare.

Aș dori să menționez că-și în activi
tatea de cercetare, în introducerea în 
producție a progresului tehnic, a tehnolo
giilor moderne s-au obținut rezultate 
bune, contribuindu-se, și pe această cale, 
la creșterea producției, la succesele reali
zate în economie. Au fost, de asemenea, 

adoptate noi măsuri de așezare a învă- 
țămîntului pe o bază trainică, de legare 
a lui mai strînsă cu cercetarea, cu prac
tica și producția, ceea ce va asigura pre
gătirea temeinică a cadrelor pentru a fi 
in stare să-și îndeplinească în bune con
diții obligațiile ce le revin în procesul 
de producție.

în mod deosebit doresc să subliniez, 
și la această consfătuire, măsurile adop
tate pe baza programului de creștere 
mai accentuată a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregului nostru 
popor. Faptul că am obținut rezultate 
mai bune în îndeplinirea planului, că 
s-au adoptat măsuri de reducere a 
cheltuielilor materiale în investiții și în 
activitatea de producție ne-a permis să 
realizăm resurse materiale și financiare 
suplimentare, alocînd o parte din aces
tea pentru dezvoltarea mai accentuată a 
unor ramuri ale economiei naționale, iar 
altă parte pentru creșterea cu 30 la sută, 
în loc de circa 20 la sută, cît se prevăzuse 
la Congresul al Xl-lea, a veniturilor 
oamenilor muncii din toate sectoarele de 
activitate, inclusiv din agricultură. Sînt 
cunoscute, de asemenea, celelalte măsuri 
luate în această privință, la care nu do
resc să mă mai refer acum. Toate aces
tea demonstrează că partidul nostru. Co
mitetul Central fac totul ca, pe măsura 
dezvoltării forțelor de producție, a înflo
ririi economiei naționale, să înfăptuim 
neabătut programul de ridicare a bună

stării materiale și spirituale a întregului 
popor — țelul suprem al politicii parti
dului și statului nostru, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe care 
o edificăm.

Toate aceste realizări, întreaga activi
tate din prima treime a cincinalului ac
tual confirmă cu putere justețea politi
cii partidului nostru, care aplică în mod 
creator adevărurile generale la condițiile 
concrete din România ! Viața arată că 
avem o linie generală justă, care cores
punde atît realităților și cerințelor etapei 
actuale de dezvoltare a societății româ
nești, cît și profundelor schimbări ce se 
produc în viața internațională. Tocmai 
datorită acestui fapt am obținut și ob
ținem succese mari în toate sectoarele de 
activitate. întregul popor urmează cu în
credere și fermitate partidul, înfăptu
iește neabătut politica sa internă și ex
ternă, ce corespunde pe deplin interese
lor vitale ale întregii noastre națiuni.

Stimați tovarăși,
în toată această perioadă, Comitetul 

Central, organele și organizațiile de par
tid au desfășurat o intensă activitate 
politico-organizatorică, asigurînd condu
cerea unitară a tuturor sectoarelor vieții 
economico-sociale. Se împlinesc zece ani 
de la reorganizarea teritorial-administra- 
tivă a țării și — avînd în vedere reali
zările din această perioadă — putem 

aprecia că măsurile stabilite de Confe
rința Națională din 1967 s-au dovedit pe 
deplin juste. Cred că în această privință 
nu trebuie să insist prea mult. De altfel, 
mai mulți tovarăși — desigur, în primul 
rînd cei din județele ce au beneficiat direct 
de aceste măsuri — au subliniat aici 
că tocmai această reorganizare, cu toate 
implicațiile ei, a permis dezvoltarea ra
pidă a unui număr foarte mare de zone 
ale țării, care, ca să folosesc limbajul la 
ordinea zilei pe scară mondială, erau ră
mase în urmă sau în curs de dezvoltare. 
Se dovedește justă hotărîrea partidului 
nostru de amplasare a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, de dez
voltare armonioasă a tuturor județelor — 
orientare concretizată într-o formă și 
mai clară de Congresul al Xl-lea, care a 
stabilit ca, pînă în 1980, fiecare județ să 
realizeze o producție de cel puțin 10 
miliarde lei. Dacă am reținut bine din 
cuvîntările primilor secretari, în toate ju
dețele această hotărîre va fi realizată — 
in unele chiar cu o depășire. Pentru 
aceasta avem toate condițiile ; trebuie să 
facem totul spre a realiza în întregime 
hotărîrea Congresului al Xl-lea.

Tot la Conferința Națională din 1967 
s-a hotărît trecerea la cumulul de 
funcții, fără cumulul de retribuție, în 
activitatea unor activiști de partid șl de 
stat. După 10 ani, putem constata că și 
această hotărîre s-a dovedit în întregime 
justă. Ea a contribuit la o mai bună des
fășurare a activității de partid și de stat, 
la înlăturarea unor paralelisme, la le
garea mai strînsă a activității de partid 
de munca practică de conducere a vieții 
economico-sociale, de dezvoltare a econo
miei naționale.

De asemenea, după Congresul al Xl-lea 
au fost adoptate o serie de noi măsuri 
cu privire la perfecționarea cadrului or
ganizatoric al vieții economico-sociale, a 
organelor de conducere, a democrației 
socialiste. După cum se știe, am continuat 
perfecționarea consiliilor oamenilor mun
cii, am sporit rolul adunărilor generale 
în conducerea activității unităților econo
mice. S-au instituționalizat noi organisme 
la scară națională, cum sînt: Congresul 
consiliilor populare, Congresul agricul
turii, Congresul educației și culturii, Con
gresul consiliilor oamenilor muncii. S-au 
creat organisme noi, cu caracter perma
nent, care asigură participarea maselor 
populare, a reprezentanților lor la con
ducerea societății pe plan național. Mă 
refer la Camera Consiliilor Populare, la 
Consiliul Național al Agriculturii, la 
Consiliul Național al Oamenilor Muncii, 
care urmează să fie constituit în toamna 
acestui an. Toate aceste măsuri — și al
tele care vă sînt cunoscute — au avut 
drept scop perfecționarea cadrului orga
nizatoric de conducere a societății, crea
rea condițiilor pentru participarea efec
tivă și activă a maselor populare, a tu
turor categoriilor de oameni ai muncii 
la conducerea diferitelor sectoare de acti
vitate, a întregii țări. Ele sînt o expresie 
a democrației noastre socialiste, care asi
gură participarea conștientă a poporului 
la făurirea propriului său destin.

Măsurile adoptate de Comitetul Cen
tral, activitatea practică de pînă acum 
demonstrează justețea orientărilor stabi
lite de Congresul al Xl-lea, a prevede
rilor Programului partidului privind fău-
(Continuare în pag. a Il-a)
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rirea unei democrații noi, a unor forme 
de conducere de tip nou. Ele deschid ori
zonturi noi dezvoltării democrației socia
liste, accentuează și mai mult superiori
tatea acesteia față de democrația burghe
ză, demonstrează clar că în condițiile 
cînd clasa muncitoare, în alianță cu cele
lalte categorii de oameni ai muncii sînt 
deplin stăpîne pe destinele lor se creează 
posibilitatea reală a unei adevărate de
mocrații care permite participarea po
porului la făurirea conștientă a viitorului 
său socialist și comunist

Dragi tovarăși,
în ce privește partidul, putem spune 

că, în această perioadă, el și-a îndeplinit 
în condiții mai bune rolul de forță poli
tică organizatoare și conducătoare a în
tregii activități economico-sociale. De alt
fel, tot ceea ce am realizat este nemij
locit legat de uriașa muncă organizatorică 
și de conducere desfășurată de partid, de 
organele și organizațiile partidului, de 
toți comuniștii, care au acționat cu fer
mitate "și energie pentru înfăptuirea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea.

Partidul nostru a devenit un partid 
puternic, care numără peste 2 700 000 de 
membri. Se poate spune că avem un 
partid de masă, care cuprinde în rîndurile 
sale pe cei mai înaintați oameni ai mun
cii din toate sectoarele de activitate — 
muncitori peste 51 la sută, țărani aproape 
19 la sută, intelectuali și funcționari peste 
22 la sută, alte categorii circa 8 la sută. 
Putem spune că avem o situație foarte 
bună, că nu există sector de activitate în 
care, prin numărul membrilor de partid, 
organizațiile de partid să nu fie puternic 
reprezentate. Și în această consfătuire au 
fost relatate o serie de date concludente 
în această privință. Pe ansamblu, aproape 
25 la sută din numărul muncitorilor sînt 
membri ai partidului, ceea ce de
monstrează cu putere forța pe care o re
prezintă comuniștii, organizațiile de 
partid din rîndurile clasei muncitoare.

Partidul nostru are, de asemenea, o 
compoziție națională bună. Trebuie să 
menționez și o anumită creștere în partid 
a ponderii femeilor, care a trecut de 26 
la 6ută — deși aceasta este încă nemul
țumitoare în raport cu forța pe care o 
reprezintă femeile în cadrul națiunii 
noastre, în procesul producției materiale 
și spirituale. Totuși, în anii de după 
Congresul al XI-lea am obținut în aceas
tă privință o îmbunătățire simțitoare.

Avem un număr mare de organizații 
de partid — aproape 59 000 — la care se 
adaugă comitetele de partid comunale, 
orășenești, municipale, județene, dare 
asigură cuprinderea în bgne condiții a 
întregii activități. Se poate aprecia că 
structura organizatorică, repartiția for
țelor partidului corespund realităților 
țării noastre, asigură cadrul necesar afir
mării rolului conducător al partidului în 
toate sectoarele de activitate.

Aș dori însă să atrag atenția asupra 
faptului că, dacă putem fi pe deplin 
mulțumiți în ce privește creșterea nume
rică a partidului, nu putem trece cu ve
derea peste faptul că uneori nu s-a acor
dat suficientă atenție calității celor 
primiți în partid. Am în vedere profilul 
lor politic, ideologic, profesional chiar, și 
mai cu seamă profilul lor moral. Au in
trat în partid și oameni care nu își aveau 
locul aici. Așa se și explică de ce, anual, 
au fost excluși din partid un număr re
lativ mare de oameni pentru diferite 
abateri, pentru comportări necorespun
zătoare, ce contravin principiilor și nor
melor prevăzute în statutul partidului. 
De aceea, în viitor trebuie să punem 
accentul nu atît pe creșterea numerică, 
cît pe calitatea oamenilor, pe profilul 
politic, moral și profesional al celor ce 
intră în partid. Voi mai reveni asupra 
acestei probleme.

Sporirea rîndurilor partidului, organi
zarea sa corespunzătoare, reducerea cu 
aproape 15 000 a numărului organiza
țiilor de bază prin lichidarea unei anu
mite fărîmițări a organizațiilor de partid 
au dus, de fapt, la creșterea forței 
organizațiilor de partid. Toate acestea au 
făcut ca organizațiile de partid, comite
tele de partid comunale, orășenești, mu
nicipale, județene, întregul nostru partid 
să-și poată îndeplini în mai bune condi
ții misiunea de organizare și unire a 
eforturilor tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
a Programului elaborat de acest Congres. 
Tocmai acestui fapt ti datorăm marile 
noastre realizări, aceasta a făcut ca, în 
ciuda diferitelor greutăți — inclusiv a 
celor provocate de cutremur — activita
tea noastră economico-socială să cunoas
că progrese importante, să înfăptuim 
neabătut hotărîrile de dezvoltare gene
rală a societății. Acestui fapt îi datorăm 
întărirea spiritului de abnegație al clasei 
muncitoare, al țărănimii și intelectuali
tății, munca entuziastă pe care o desfă
șoară întregul nostru popor, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
care transpun în viață politica internă și 
externă a partidului, ne dau garanția că 
Programul partidului va fi realizat cu 
succes. (Aplauze puternice, prelungite).

Avem, desigur, tot dreptul să privim 
cu încredere, chiar cu mîndrie, la ceea 
ce am realizat. Nu trebuie să scăpăm 
însă nici un moment din vedere neajun
surile, greșelile, lipsurile care se mai 
manifestă. Nu avem dreptul să alunecăm 
pe panta automulțumirii de sine, să mi
nimalizăm sau chiar să ignorăm greșe
lile și neajunsurile serioase care mai 
există. Atitudinea de îngîmfare, de auto- 
mulțumire constituie un pericol foarte 
mare pentru orice partid revoluționar, 
pentru orice organizație de partid, pen
tru orice membru al partidului comu
nist. De aceea, trebuie să adoptăm o po
ziție intransigentă, fermă împotriva unei 
asemenea tendințe care, din păcate, în
cepe să-și facă loc ici-colo șl — de ce să 
n-o spunem — s-a manifestat, într-o anu
mită măsură, și în cadrul consfătuirii' 
noastre.

Am ascultat pe mulți tovarăși cum au 
prezentat aici lucrurile. Desigur, în toate 
județele sînt rezultate bune. Dar chiar și 
tovarășii din județele unde s-au mani
festat o serie de stări de lucruri negative 
au vorbit în așa fel încît parcă aceste 
lucruri s-ar fi întîmplat în altă parte, nu 
în județele lor. Ce aș putea spune, de 
exemplu, despre primul secretar din ju
dețul Hunedoara, care ne-a vorbit aici 
foarte frumos — desigur, ca un bun pro
pagandist — dar a uitat să se refere la o 
serie de lipsuri, deosebit de grave, ce 
s-au manifestat în munca organizației de 
partid din Valea Jiului și care își au ră
dăcinile, de vreme îndelungată, tocmai 
în această stare de automulțumire, în 
lipsa de spirit critic, de spirit de răspun
dere în muncă ? Este greu ca la o ase
menea consfătuire, unde ne-am propus 
să organizăm un schimb de experiență, 
să trecem peste lucrurile negative petre
cute în acest județ. Ce se poate spune 
despre faptul că nu s-au luat măsuri 
pentru a se introduce ordine și disciplină 
în organizarea activității din întreprin
derile miniere, în desfășurarea produc
ției, în asigurarea forței de muncă, des
pre celelalte neajunsuri de acolo ? Ce se 
poate spune despre problemele care 
au apărut în legătură cu condițiile de 
viață, de muncă, de aprovizionare, despre 
atitudinea cu totul intolerabilă, inadmi
sibilă a unor cadre de partid și de stat 
față de oamenii muncii ? Se poate oare 
considera normal ca primul secretar al 
comitetului județean — desigur, vorbind 
de primul secretar, mă refer la biroul 
comitetului județean, care consider că a 
discutat în prealabil ce va spune aici 
primul secretar — să adopte o aseme
nea atitudine ? Nu se poate admite să se 
treacă cu atîta ușurință peste lipsurile 
care s-au manifestat și să se prezinte aici 
lucrurile în mod festiv.

Cred că tovarășii au reținut că în cu- 
vîntările mele am insistat nu întîmplă- 
tor — în județele unde am fost — asu
pra lipsurilor, inclusiv asupra lipsurilor 
organelor și organizațiilor de partid. 
Trebuie să înțelegem că activitatea parti
dului nostru nu se desfășoară undeva, 
în afara societății, ci se află în cea mai 
strînsă legătură cu masele, cu poporul. 
Iată de ce oamenii muncii trebuie să cu
noască atît ce e bun, cît și lipsurile ; 
numai printr-o legătură strînsă cu ma
sele, cu sprijinul efectiv al oamenilor 
muncii avem garanția desfășurării nor
male a întregii noastre activități. 
(Aplauze puternice).

Desigur, unii tovarăși s-au referit aici 
și la o serie de lipsuri ale lor, au apre
ciat drept juste criticile ce s-au făcut 
în legătură cu apariția unor abateri în 
comportarea etică a unor cadre din ju
dețele respective. Voi mai reveni asupra 
acestei probleme. Dar e oare normal ca 
primul secretar de la Timiș să treacă 
așa de ușor peste faptul că primul se
cretar din orașul Lugoj a comis abateri 
grave ? Biroul județean sau secretaria
tul hotărîse pur și simplu să-i facă a- 
cestui activist doar o observație, deși 
activistul respectiv se transformase în 
negustor de mașini, patrona nereguli la 
întreprinderea de fructe și legume, de
venind inclusiv nașul unui afacerist,

Oare la Constanța — deși e vorba de 
unele abateri mai vechi — nu era ca
zul ca primul secretar să ne vorbească 
despre secretarii comitetului județean 
care au fost implicați în ultimii 2—3 ani 
în manifestări ce au dus la destituirea 
lor ?

Iată de ce trebuie să spun că nu pu
tem fi mulțumiți de felul în care unele 
fenomene negative au fost abordate aici, 
de minimalizarea sau trecerea pe un 
plan secundar a acestora, chiar de în*- 
cercarea unora de a le ignora complet.

Este evident că în munca organelor 
și organizațiilor noastre de partid con
tinuă să se manifeste multe lipsuri, gre
șeli destul de serioase. Sînt în primul 
rînd lipsuri legate de buna cunoaștere 
a hotărîrilor șl legilor țării, dar mai cu 
seamă de organizarea activității concrete 
pentru aplicarea lor. Aceste stări de lu
cruri se manifestă foarte pregnant în 
activitatea conducerilor colective ale 
unor ministere și centrala, unde lucrează 
cadre de partid, membri ai Comitetului 
Central, activiști de răspundere, care au 
datoria să acționeze ferm pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrilor de partid, 
pentru buna organizare a muncii.

Aproape toți tovarășii, fără excepție, 
au arătat aici că în ultimul timp au luat 
sau că vor lua măsuri pentru recupe
rarea unor rămîneri în urmă, într-un 
sector sau altul. Dar, oare, nu era mai 
bine ca de la începutul anului să fie 
luate măsurile necesare pentru buna or
ganizare a muncii și repartizarea cores
punzătoare a forțelor, pentru a se desfă
șura activitatea în mod organizat, nor
mal, nu în salturi, pentru a se evita ră- 
mînerea în urmă ? De ce este nevoie ca 
în ultimele 4—5 luni ale anului să fie 
luate măsuri deosebite — și nu de la în
ceputul anului ? Știind bine ce avem de 
făcut, cunoscînd forțele de care dispu
nem, să acționăm în așa fel încît să 
existe garanția că lună de lună, zi de zi 
activitatea se desfășoară normal, fără 
salturi, fără perturbați!, fără măsuri ex
cepționale. Practica muncii în asalt este 
dăunătoare și din punct de vedere social, 
pentru că implică eforturi suplimentare 
din partea oamenilor muncii, după ce în
tr-o anumită perioadă anterioară se lu
crează dezorganizat, anarhic, pentru că 
impune eforturi suplimentare, atît mate
riale cît și financiare, ce puteau fi evi
tate, influențează negativ asupra calității 
și a nivelului tehnic al producției.

O bună parte din problemele ridicate 
în aceste zile aici au fost legate de apro
vizionarea tehnico-materială, de faptul 
că metalul sau alte produse nu sînt li
vrate la timp, că o serie de subansamble 
nu sînt trimise la termenele fixate — 
toate acestea fiind tocmai rezultatul 
proastei organizări a muncii. Dacă de la 
începutul anului s-ar organiza munca 
cum trebuie în fiecare întreprindere, în 
fiecare unitate, în fiecare localitate, s-ar 
putea livra la timp tot ceea ce este ne
cesar, s-ar evita dezorganizarea în apro

vizionare, în procesul de producție, s-ar 
asigura o activitate cu rezultate mult mai 
bune din toate punctele de vedere.

Cred că principala lipsă în activitatea 
noastră, de sus pînă jos, este legată de 
deficiențele în organizarea înfăptuirii în 
viață a hotărîrilor pe care le avem. Pu
tem spune că avem hotărîri bune și, de 
asemenea, că avem capacitatea de a le 
înfăptui. Nu știm încă să organizăm și 
să conducem în mod corespunzător acti
vitatea de înfăptuire a lor. Insist asupra 
acestei probleme pentru că ea este 
hotărîtoare pentru buna conducere de 
către partid a tuturor sectoarelor vieții 
economico-sociale, pentru buna func
ționare a aparatului nostru de partid și 
de stat.

Aș putea să dau nu zeci, ci sute de 
cazuri cînd tovarășii așteaptă ca alt
cineva să le rezolve problemele, ca alt
cineva să găsească soluții ce depind în 
fond de ei, atît în probleme mai mici, cît 
și în probleme mai mari, uitînd că există 
hotărîri, legi, că au obligații, că au fost 
numiți în anumite munci de conducere 
tocmai pentru a asigura desfășurarea 
activității în cele mai bune condiții.

Există o anumită delăsare, o anumită 
comoditate, o diminuare a spiritului de 
răspundere al unora din cei chemați să 
conducă diferite sectoare de activitate. 
Dacă vorbim despre conducerea și orga
nizarea activității, este bine să analizăm 
mult mai aprofundat stările de lucruri 
negative care mai există și să tragem 
toate concluziile pentru activitatea noas
tră viitoare.

Așa cum am mai menționat, avem o 
linie generală justă, avem un pian cinci
nal care se dovedește realist șl pentru 
care dispunem de toate mijloacele ma
teriale și capacitățile de producție ne
cesare. Avem asigurată forța de muncă — 
factorul principal, pînă la urmă, în reali
zarea cu succes a planului. înseși rezul
tatele pe care le avem demonstrează 
acest lucru. Numai că, printr-o mai bu
nă organizare, am putea obține rezulta
te mult mai bune, fără perturbări, fără 
muncă în salturi, fără practici care nu 
corespund stilului nostru comunist de 
muncă.

Iată de ce consider că trebuie să tra
gem toate concluziile din felul în care 
organele de partid și de stat, organiza
țiile de partid își desfășoară munca. 
Este necesar ca fiecare activist, în mun
ca încredințată — fie de partid sau de 
stat — să acționeze cu toată răspunde
rea pentru a-și îndeplini sarcinile. Buna 
organizare a muncii în toate sectoarele 
de activitate are rolul hotărîtor 1 De 
aceasta depinde acum înfăptuirea în 
cît mai bune condiții a Programului e- 
laborat de Congresul al XI-lea al pațti- 
dului I

Dacă vorbim de conducerea științifică 
a societății, a tuturor sectoarelor de ac
tivitate, aceasta nu trebuie să se trans
forme într-o lozincă generală pe care 
s-o folosim la conferințe sau cursuri. 
Conducerea științifică presupune o te
meinică cunoaștere a problemelor, o 
justă repartizare a forțelor în sectoarele 
hotărîtoare, în toate sectoarele, asigura
rea desfășurării concomitente, în bune 
condiții, a întregii activități. La noi mai 
există, dip păcate, prostul obicei că 
atunci cînd apare undeva o greutate 
sau o deficiență- toată lumea se concen
trează acolo, ignorînd desfășurarea nor
mală a activității în celelalte sectoare, 
ceea ce face ca, după un timp, să se con
state deficiențe sau greutăți într-un alt 
sector, unde din nou se concentrează 
toate forțele. Firesc este ca, de la înce
put, să ne așezăm în mod chibzuit, or
ganizat și să apreciem realist forțele de 
care avem nevoie pentru fiecare activi
tate, stabilind cum să acționăm și cine 
trebuie să răspundă de desfășurarea 
normală a activității. Dacă vom face 
temeinic această muncă de organizare și J 
repartizare a forțelor, vom rezolva de 
la început o parte însemnată din pro
blemele activității noastre.

Desigur, succesul este legat — repet — 
și de spiritul de răspundere al fiecăruia 
la locul său de muncă. Trebuie să punem 
în fiecare sector oameni care au pregă
tirea necesară din toate punctele de ve
dere, precum și capacitatea organizato
rică, politică, profesională de a soluționa 
în mod corespunzător problemele, fără 
a aștepta să vină alții să le facă munca. 
Insist asupra acestei probleme pentru că 
de ea depinde lichidarea stărilor de lu
cruri negative, munca în salturi de care 
am vorbit

Este necesar să acordăm o atenție mult 
mai mare cunoașterii hotărîrilor și legi
lor țării. S-a constatat că de multe ori 
legile, hotărîrile Comitetului Central sau 
ale altor organe de partid sînt citite și 
puse în sertar. Cîteodată se uită de ele ; 
cind îi întrebi pe unii tovarăși, încep să 
ridice din umeri. Se impune ca, începînd 
de sus, să organizăm în mod temeinic 
cunoașterea și înțelegerea legilor și hotă
rîrilor, să asigurăm organizarea muncii 
pentru îndeplinirea lor exemplară. A- 
ceasta este o altă cerință obligatorie 
pentru buna conducere a activității, pen
tru buna organizare a muncii.

Este, de asemenea, necesar să acordăm 
o atenție mai mare cunoașterii realități
lor de jos și informării la timp și reale 
a organelor superioare de partid șl de 
stat. S-a încetățenit un obicei foarte dău
nător, ca, atunci cînd apar o serie de 
lipsuri și greutăți, tovarășii să considere 
că nu e neapărat necesar să informeze. 
Poate unii gîndesc că vor reuși să înlă
ture singuri greșelile sau lipsurile, că nu 
trebuie să mai creeze și altora griji, 
păstrîndu-le doar pentru ei. Insă de 
multe ori se întîmplă că ei nu reușesc 
să înlăture aceste lipsuri, iar ele se am
plifică și abia atunci tovarășii informea
ză ; sau lipsurile sînt descoperite prin 
controale, după ce au căpătat proporții. 
Or, în conformitate cu statutul partidului, 
este o obligație pentru comuniști, pentru 
organele de partid — de altfel și pentru 
organele de stat, potrivit legilor țării — 
de a informa la timp, real, organele su
perioare de partid și de stat despre pro
blemele care apar într-un sector sau al
tul de activitate. O bună informare, o 
bună cunoaștere a realității este, de ase

menea, un factor esențial al bunei con
duceri a activității. Multe din lipsurile 
și greșelile care se produc ar putea fi 
evitate printr-o cunoașteri reală, prin
tr-o bună informare, însoțită, desigur, de 
măsuri imediate pentru remedierea si
tuației.

Așa cum am mai menționat, pentru a 
asigura o bună conducere a activității, 
se impun atît repartizarea cît mai ra
țională a forțelor, cît și participarea ne
mijlocită, directă a cadrelor și a activu
lui de partid la soluționarea probleme
lor. Avem în organele de partid circa 
268 000 de comuniști, la care dacă îi 
adăugăm pe cei peste 300 000 de membri 
ai birourilor organizațiilor de bază, ajun
gem la circa 580 000 de membri de partid 
ce muncesc în diferite organe de partid. 
Aceasta este o forță uriașă I Fără să mai 
vorbesc de cei 2 700 000 de membri ai 
partidului. Am avut în vedere doar pe 
comuniștii care fac parte din diferite or
gane de conducere, de jos pînă sus ; el 
reprezintă o forță în stare să asigure or
ganizarea în bune condiții a maselor 
largi în îndeplinirea sarcinilor ce le. revin.

Din păcate, cu toate că am obținut 
unele îmbunătățiri în organizarea parti
cipării cadrelor noastre la activitatea de 
jos, lucrurile nu sînt încă mulțumitoare. 
Este necesar să acordăm o mai mare 
atenție organizării participării cadrelor 
de partid, a activului de partid la în
treaga muncă economico-socială. O bună 
repartizare a forțelor de partid șl o par
ticipare directă a cadrelor la întreaga ac
tivitate vor crea condiții pentru soluțio
narea corespunzătoare a problemelor 
complexe ale dezvoltării societății noas
tre, pentru buna cuprindere a tuturor 
sectoarelor. Nu mai vorbesc de cei care 
lucrează în diferite organe de stat, în 
conducerile întreprinderilor,1 centralelor, 
ministerelor, în consiliile populare — 
care numără, de asemenea, sute de mii 
de oameni, în afară de aparatul acestora.

Iată de ce problema participării orga
nizate a cadrelor, a activului de partid 
la munca concretă constituie o necesi
tate imperioasă, una din laturile de im
portanță deosebită pentru perfecționarea 
conducerii societății noastre, a tuturor 
laturilor muncii de partid și de stat.

Vorbim mult de îndrumarea și contro
lul de partid și de stat; avem în acest 
sens un sistem corespunzător. Poate, 
dintr-un anumit punct de vedere, avem 
chiar prea multe organe de control ; de 
altfel am luat hotărîrea să unificăm con
trolul, pentru ca acesta să se desfășoare 
cît mai organizat. Am stabilit — și se 
pare că au început să funcționeze și la 
nivel central și local — controale com
plexe, comune ; din păcate, nu. s-au înlă
turat încă controalele suplimentare, abu- 
zul de controale. în general însă, trebuie 
să spunem că, cu toate părțile bune pe 
care le are, controlul nu este întotdeauna 
eficient, nu duce la înlăturarea lipsurilor, 
la soluționarea problemelor. Se duc în 
control, cîteodată, cadre de conducere, 
miniștri chiar — ca să nu merg mai sus 
— prin județe, în întreprinderi ; constată 
neajunsurile și pleacă fără să soluționeze 
problemele ; în cel mai bun caz stabilesc 
un plan de măsuri, îl semnează și apoi 
uită să asigure realizarea celor ce s-au 
stabilit, uită obligația de a lua măsurile 
necesare, faptul că nu există alții care să 
ia aceste măsuri. Ne-am referit la minis
tere, la organele centrale, dar același lu
cru se întîmplă și mai jos.

Odată cu raționalizarea șl organizarea 
mai bună a controlului, cu eliminarea 
suprapunerilor în munca de control tre
buie să asigurăm creșterea eficienței con
trolului printr-o mai bună pregătire a 
acestuia, prin stabilirea unor obiective 
clare, astfel ca cei trimiși în control să 
știe ce vor și să aibă capacitatea de a 
soluționa problemele. Odată cu aceasta 
trebuie să punem la punct, neapărat, 
urmărirea realizării celor stabilite cu pri
lejul controlului. Aceasta este valabil 
atît pentru controlul de partid, cît și pen
tru cel de stat, pentru controlul finan
ciar, pentru toate sectoarele de activitate, 
îndrumarea și controlul bine organizate 
fac. de asemenea, parte nemijlocit din 
buna conducere a activității economico- 
sociale.

Iată cîteva probleme la care am dorit 
să mă refer in legătură cu conducerea 
și organizarea mai bună a muncii, cu 
controlul îndeplinirii hotărîrilor de par
tid și de stat. Este evident că organele 
de partid și de stat — începînd de la 
Comitetul Central, Comitetul Politic E-‘ 
xecutiv, Biroul Permanent, Secretariatul 
Comitetului Central și pînă jos — sînt 
acelea care trebuie să acționeze cu fer
mitate pentru a asigura ca munca de 
conducere să se desfășoare la nivelul 
cerințelor actuale ale societății noastre.

în legătură cu munca de partid și de 
stat, cu îmbunătățirea activității organe
lor și organizațiilor de partid și crește
rea rolului lor în toate sectoarele de 
activitate, este necesar să acordăm o mai 
mare atenție problemelor legate de cri
tică și autocritică în viața partidului și, 
totodată, de dezvoltarea democrației de 
partid. Noi ne preocupăm în general de 
democrația socialistă, dar nu trebuie să 
uităm nici un moment că aceasta este, 
pînă la urmă, nemijlocit legată de fe
lul în care în interiorul partidului există 
o viață democratică, de felul în care or
ganele și organizațiile noastre de partid 
acționează în concordanță cu prevede
rile statutului nostru, care pornesc de la 
necesitatea afirmării cu putere a princi
piului conducerii și muncii colective, al 
participării membrilor de partid, a ac
tivului și cadrelor de partid la elabora
rea colectivă a hotărîrilor și aplicarea 
lor în viață, la unirea eforturilor oa
menilor muncii pentru înfăptuirea poli
ticii partidului.

Avem, fără îndoială, rezultate bune 
în această privință. Dar și aici sînt încă 
multe de făcut. în ce privește critica și 
autocritica, am menționat la început 
cum au funcționat ele în consfătuirea 
noastră — dar aceasta e o problemă ge
nerală care privește activitatea fiecărei 
organizații de partid, a fiecărui comi
tet de partid. Aceasta constituie, de a- 
semenea, o latură importantă a condu

cerii, a creșterii rolului partidului nos
tru în îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere pe care le are.

Deși am vorbit de curînd, la con
sfătuirea cu problemele activității poli- 
tico-ideologice, despre munca de educa
ție, nu pot să nu menționez, și în acest 
cadru, necesitatea de a acorda o mai 
mare atenție educării și formării cadre
lor de partid, ridicării nivelului lor po
litic și ideologic. Aceasta este o condiție 
de importanță excepțională, de care de
pinde îndeplinirea de către partidul 
nostru, de către cadrele sale a sarcinilor 
pe care le au. Or, trebuie să recunoaș
tem că în complexitatea problemelor ce 
ne stau în față — și nu sînt puține, este 
adevărat, și ele cresc continuu, odată cu 
dezvoltarea societății și a economiei 
noastre, cu progresul științei, al gîndirii 
omenești — se manifestă o oarecare 
subapreciere a necesității ridicării nive
lului politico-ideologic, a dezvoltării ca
pacității de judecată a comuniștilor, a ca
drelor de partid. Desigur, pe ansamblu, 
se poate spune că fiecare, cu lipsuri mai 
mari sau mai mici, reușește să se 
descurce, să soluționeze problemele. Dar 
aceasta nu este suficient. Noi trebuie să 
înțelegem că toate cadrele de partid, de 
la toate nivelurile, trebuie să se preocupe 
permanent de ridicarea nivelului lor de 
cunoaștere, a nivelului lor politic-ideo
logic. Aceasta este o obligație a între
gului activ, a întregului nostru partid, 
de care depinde și succesul activității 
politico-educative în rîndul maselor largi 
populare. Să punem la baza acestei ac
tivități concepția noastră revoluționară, 
materialist-dialectică, spiritul militant, 
revoluționar, combativ, al partidului nos
tru ! Să facem ca fiecare activist, de sus 
pînă jos și de jos pînă sus, să fie pă
truns de spiritul revoluționar, militant, 
să fie gata să facă totul, să-și dea chiar 
și viața pentru îndeplinirea hotărîrilor 
partidului, pentru victoria socialismului 
și comunismului, pentru asigurarea inde
pendenței și suveranității patriei și po
porului nostru. (Aplauze prelungite, pu
ternice).

Este necesar să acordăm mai multă a- 
tenție întăririi răspunderii, disciplinei și 
ordinii în toate domeniile de activitate. 
Democrația de partid, dezvoltarea demo
crației socialiste în general sînt strins 
legate și trebuie concepute în strînsă le
gătură cu creșterea spiritului de răspun
dere al fiecăruia, a ordinii și a discipli
nei de partid. Acestea nu numai că nu 
vin în contradicție, dar se condiționea
ză ; nici nu se pot concepe una fără alta. 
Nu se poate concepe democrația de par
tid fără ordine și disciplină, fără răspun
derea în muncă, așa cum nu se pot 
concepe răspunderea, ordinea și disci
plina de partid fără un înalt nivel po
litic-ideologic de înțelegere, fără acțiu
nea conștientă desfășurată în toate sec
toarele de activitate. Nu este vorba de o 
disciplină oarbă. Este vorba că fiecare, 
intrînd în partidul comunist, devenind 
activist al unui partid revoluționar ca- 
re-și propune să transforme lumea, s-a 
angajat să fie militant, soldat al acestui 
partid, să-și îndeplinească în mod exem
plar sarcinile ce i se încredințează. Și 
aceasta în mod conștient ! Nimeni nu a 
fost obligat și nu e obligat să intre in 
partidul comuniștilor ! Dar cei care intră 
în partidul comunist, care devenind ac
tiviști, ofițeri în acest partid — ca să 
spun așa — trebuie să știe să-și asume 
răspunderea, să dea dovadă de disciplină, 
de ordine, să acționeze în conformitate 
cu sarcinile încredințate ! (Aplauze pu
ternice).

A fi membru al Partidului Comunist 
Român înseamnă a avea o înaltă conști
ință revoluționară, a te angaja să acțio
nezi permanent pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului, a liniei sale politice 
interne și externe. Cu atît mai mult se 
cere aceasta activiștilor, cadrelor de par
tid, comuniștilor care lucrează în apara
tul de stat, în organizațiile de masă, ca 
de altfel în orice muncă de răspundere 1

A fi comunist înseamnă a lucra me
reu mai bine și mai conștiincios pentru 
interesele oamenilor muncii, ale întregu
lui popor, a servi cauza partidului, a so
cialismului, a patriei, în orice împrejurări. 
Trebuie să se înțeleagă bine că intrarea 
în partid nu reprezintă o simplă forma
litate și mai ales nu aduce după sine 
beneficii deosebite ; comunistul trebuie 
să fie exemplu de cinste, de onestitate, 
de spirit de răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor la locul său de muncă.

A fi comunist, a fi activist — aceasta 
constituie într-adevăr un act politic so
lemn care trebuie să determine o schim
bare fundamentală în viața fiecărui 
membru al partidului, tn viața fiecărui 
activist de partid și de stat. Trebuie să 
facem în așa fel încît toți comuniștii să 
muncească și să trăiască în spirit comu
nist, după normele și prevederile statu
tului, ale Codului eticii și echității so
cialiste 1

în activitatea pe care o desfășurăm 
se impune să acordăm mai multă aten
ție primirii în partid și promovării în 
diferite munci de conducere, în partid și 
în stat, a femeilor. Aici au fost înfățișate 
o serie de aspecte pozitive. S-au înfățișat 
însă și multe neajunsuri. Am menționat 
deja că e greu să fim mulțumiți cu pro
centul de 26 la sută al femeilor în par
tid. în ce privește participarea și promo
varea femeilor în diferite munci de con
ducere, situația este și mai nesatisfăcă
toare. Este necesar să înțelegem că a- 
ceastă forță uriașă, care reprezintă mai 
mult de jumătate din populația țării, tre
buie să-și aibă locul corespunzător atit 
în partid, cît și în conducerea diferitelor 
sectoare de activitate. Sînt sectoare — 
știți bine — unde femeile reprezintă 
50—60—70 la sută din forța de muncă. 
Sînt unități ecortomico-sociale unde a- 
proape 90—95 la sută sînt femei și unde, 
cînd găsești cîțiva bărbați, aceștia sînt 
directori sau șefi ai unor sectoare. Or, 
dacă, într-adevăr, femeile sînt în stare 
să ducă pe umerii lor activitatea unității 
respective, nu sînt în stare să o și con
ducă ? Să înlăturăm această concepție 
retrogradă ! Trebuie să înțelegem că o 
altă latură, importantă, a organizării unei 
bune conduceri a sectoarelor de activitate, 

a societății noastre în general, este pro
movarea femeilor în munci de răspundere. 
Ceea ce am făcut pînă acum a fost — ca 
să spun așa — mai mult încercarea de 
remediere în pripă a unor neajunsuri 
serioase. Alegerea la județe a unei femei 
secretar a fost o soluție chemată să în
lăture situația de pînă acum. Dar nu 
avem nici acum un prim-secretar fe
meie. Oare, într-adevăr, nu am putea ca 
în munca de prim-secretar de județ să 
avem o femeie ? Cum să nu, tovarăși ! 
Activistele noastre de partid, și în ile
galitate, și după cucerirea puterii poli
tice, și în anii revoluției și construcției 
socialiste, au dovedit că știu să-și înde
plinească în bune condiții, cîteodată 
chiar mai bine decît bărbații, sarcinile 
încredințate. Se mai dau tot felul de ex
plicații care n-au nici o valoare ; noi știm 
bine că și în ilegalitate, și în anii de 
după victoria insurecției, sute, mii de ac
tiviste umblau din sat în șat, din co
mună în comună, din oraș în oraș,, săp- 
tămîni întregi, făcîndu-și datoria fără să 
se plîngă. Insist asupra acestei probleme 
pentru că trebuie să punem capăt cu ho- 
tărîre mentalităților retrograde ! în mod 
constant trebuie să acționăm ca femeile 
să ocupe în activitatea noastră de partid 
și de stat locul ce li se cuvine — nu ca 
o favoare, ci ca un drept și o răspundere 
ce le revin în societate !

Dragi tovarăși,
Doresc să mă refer, în continuare, Ia 

unele probleme legate de funcționarea 
unor organisme create pe lingă comite
tele noastre de partid. Am prevăzut în 
statutul partidului să avem pe lîngă 
toate organele de partid, de la Comite
tul Central pînă Ia comune și întreprin
deri, comisii de partid în care să fie cu
prinși membrii comitetelor respective, 
alți activiști de partid. Ele trebuie să 
asigure ca munca de partid, răspunderea __ 
pentru desfășurarea activității de partid 
să fie asumată de organele colective res- * 
pective. Este adevărat, aceste organisme 
desfășoară o anumită activitate. E greu 
de spus însă că am reușit să facem ca 
aceste comisii să-și îndeplinească rolul 
pe care l-am stabilit în statut, pe care 
l-am avut în vedere atunci cînd le-am 
creat. Există încă concepția greșită că, 
de fapt, comisiile trebuie să se ocupe 
de unele probleme generale și că, pînă 
la urmă, aparatul de partid este acela 
care trebuie să rezolve problemele. Nu 
o dată am subliniat necesitatea că orga
nele de partid, comitetele de partid 
trebuie să poarte întreaga răspundere a 
muncii și să participe, nemijlocit, Ia 
conducerea tuturor sectoarelor. Apara
tul de partid — începînd cu aparatul 
Comitetului Central și al comitetelor 
județene — nu reprezintă decît un a- 
jutor pentru organele de partid în cu
noașterea și controlarea diferitelor sec
toare de activitate. Răspunderea și par
ticiparea lâ efectuarea conducerii și 
controlului trebuie să Ie aibă organele 
de partid, care trebuie să angajeze în 
această muncă toți membrii Comitetu
lui Central, ai comitetelor județene, mu
nicipale, orășenești și comunale. Nu pu
tem spune că am făcut totul pentru a 
ridica rolul acestor organisme, al fie
cărui membru al lor în îndeplinirea sar
cinilor. Mulți din membrii diferitelor 
organisme de partid se mulțumesc să 
ia parte la ședințe plenare, cîteodată să 
ia cuvîntul, considerîndu-și, de regulă, 
cu aceasta, activitatea încheiată. Or, 
membrii comitetelor de partid trebuia 
să poarte de fapt răspunderea nemijlo
cită pentru felul în care se înfăptuiesc 
hotărîrile de partid și de stat.

Iată de ce doresc să atrag atenția a- 
supra necesității de a trece la activiza- - 
rea acestor comisii. Probabil, în între
prinderi, va trebui să aducem anumite 
îmbunătățiri, lichidînd paralelismul din
tre comisiile de partid, ale sindicatelor 
și ale consiliilor oamenilor muncii. Dar, 
independent de aceasta, este necesar să t 
luăm toate măsurile ca aceste comisi -t 
create pe lîngă organele de partid să-și în
deplinească în bune condiții atribuțiile c® 
le revin. Comisia organizatorică și comi
sia de cadre de la comitetul județean 
trebuie să răspundă de problemele or
ganizatorice și de cadre. Comisia ideo
logică de la comitetul județean trebuie 
să poarte răspunderea colectivă pentru 
această activitate. Ele trebuie să stabi
lească sarcini pentru instructori, pentru 
secții, și nu invers. în fond, comisiile tre
buie să asigure, sub conducerea organe
lor de partid, elaborarea colectivă și pre
gătirea materialelor, contribuind în felul 
acesta la desfășurarea corespunzătoare, 
cu rezultate mai bune, a întregii activi
tăți.

Este necesar să punem un mai mare 
accent pe creșterea combativității și a 
spiritului de răspundere al organizațiilor 
de partid, pe dezbaterea mult mai exi
gentă a problemelor în cadrul organiza
țiilor de partid. Nu este vorba să înmul
țim ședințele. Raționalizînd munca, va 
trebui să obținem chiar o reducere a 
ședințelor ; dar trebuie să asigurăm, în 
același timp, ca problemele fundamentale 
să fie dezbătute de organizațiile de 
partid. Organizațiile de partid trebuie să 
ia atitudine fermă împotriva diferitelor 
lipsuri și neajunsuri, să aibă o atitudine 
mult mai intransigentă față de diferite 
fenomene negative care se mai petrec în 
unele sectoare de activitate.

Se impune ca în activitatea tuturor or
ganelor și organizațiilor noastre de 
partid să aducem o îmbunătățire a mun
cii de conducere și organizare, să per
fecționăm stilul și metodele de muncă, 
să introducem un spirit comunist, de 
combativitate și răspundere. Să asigurăm 
o îmbinare cît mai bună a răspunderii și 
muncii colective cu răspunderea perso
nală a fiecăruia la locul său de muncă. 
Să introducem obligația ca, periodic, fie
care membru al unui organ de condu
cere de partid sau de stat să raporteze 
asupra felului cum își îndeplinește obli
gațiile, să dea socoteală colectivului în 
care lucrează de felul cum a acționat și 
acționează, în vederea îndeplinirii sarci
nilor încredințate.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Consider că dispunem de tot ce este 
necesar pentru a obține o îmbunătățire 
substanțială a stilului și metodelor de 
muncă în toate sectoarele de activitate.

Stimați tovarăși,
La ordinea de zi am avut și problema 

pregătirii și repartizării cadrelor, care 
constituie una din preocupările de im
portanță deosebită ale conducerii de 
partid și de stat. Avem, într-adevăr, ca
dre bune în toate sectoarele de activitate. 
Așa cum am menționat, tot ceea ce am 
realizat este strîns legat de activitatea 
cadrelor de partid și de stat — cu păr
țile bune și cu lipsurile pe care le au. 
S-au obținut o serie de rezultate pozitive 
și în acest domeniu,- acționîndu-se pen
tru mai buna pregătire politică, ideolo
gică și profesională a cadrelor. Avem o 
Academie de partid, avem școli de partid, 
un amplu sistem de învățămînt de partid. 
Dispunem de un cadru organizatoric su
ficient de bun pentru a asigura formarea 
și pregătirea corespunzătoare a cadrelor, 
atît din punct de vedere politic, cît și 
ideologic și profesional. Dar și în acest 
domeniu, pe lîngă rezultatele bune obți
nute, se manifestă lipsuri, au loc încăl
cări ale unor hotărîri ale Comitetului 
Central, ale legilor țării. Din păcate se 
mai promovează cu ușurință oameni fără 
pregătirea și capacitatea corespunzătoare 
îndeplinirii sarcinilor. Se promovează oa
meni care, din punct de vedere moral, nu 
merită încrederea de a ocupa munci de 
partid și de stat. Există o atitudine de 
tolerare față de unele lipsuri și abateri 
foarte serioase. însăși în trimiterea la 
școlile de partid apar uneori neajunsuri. 
Chiar în acest an a trebuit să fie respins 
un număr destul de mare de propuneri 
făcute de comitetele județene de partid, 
pentru că nu țineau seama de prevede
rile hotărârilor Comitetului Central. Mă 
refer Ja cerințe cum sînt pregătirea poli
tică și ideologică, experiența de partid, 
pregătirea profesională și chiar compor
tarea în societate a cadrelor. Nu doresc 
acum să mă opresc la exemple, deși aș 
putea oferi multe. Le cunoașteți însă fie
care.

Consider că trebuie să tragem toate 
învățămintele din lipsurile manifestate și 
să adoptăm o atitudine hotărîtă, fermă, 
față de orice abateri. Să tragem cu ho
tărâre la răspundere pe acei ce încalcă 
hotărârile de partid și de stat, normele 
vieții de partid și legile țării. în promo
varea cadrelor să acționăm în conformi
tate cu cerințele dezvoltării economico- 
sociale, cu sarcinile mari pe care le au 
de îndeplinit, în diferite domenii, acti
viștii promovați.

Așa cum se subliniază și în Programul 
partidului, trebuie să pornim la alegerea 
cadrelor atît de la criterii politice, cît și 
profesionale, de la comportarea lor in 
viață. în legătură cu aceasta consider că 
merită să ne ocupăm mai mult de felul 
în care cadrele de partid parcurg diferi
tele etape ale muncii și pregătirii. Nu se 
pot trimite la școli de partid — la Aca
demia de partid, spre exemplu — oameni 
care nu au lucrat cel puțin într-un comi
tet de partid dintr-o mare întreprindere, 
care nu au fost secretari de partid și nu 
au cîțiva ani de experiență în viața de 
partid. Nu se pot trimite la Academia de 
partid oameni care nu au condus cel pu
țin cîteva luni de zile un comitet de 
partid comunal șau orășenesc. Noi nu-i 
trimitem la școala de partid pentru a-și 
face o profesie. La Academia „Ștefan 
Gheorghiu1' vin cadre pentru a se pregăti 
să devină conducători ai vieții de partid. 
Or, oameni care nu au trecut în mod nor
mal prin diferite munci de partid nu pot 
fi promovați șefi de secție cu propaganda 
sau secretari adjuncți cu propaganda la 
un oraș — cum am avut o serie de si
tuații. Un om care nu a trecut prin în
treaga structură de partid, care nu cu
noaște viața de partid de jos, cu greu va 
deveni un bun activist de partid. Avem 
în această privință o experiență temeinic 
verificată în viața noastră de partid. Tot 
așa cum un director de întreprindere 
'■are nu a trecut prin toată filiera activi- 
. ții din întreprindere nu poate conduce 
în mod corespunzător. Acest lucru este 
valabil pentru toate sectoarele de activi
tate.

Nu trebuie să tolerăm graba unora de 
a ajunge neapărat cît mai repede sus, 
în munci de conducere, fie că merită 
sau nu, fie că au sau nu pregătirea ne
cesară. Avem nevoie de cadre de partid 
cu o bogată experiență, care să cunoas
că toate sectoarele de activitate. Numai 
așa se pot forma buni conducători de 
partid. De asemenea, în conducerea în
treprinderilor, centralelor, ministerelor 
trebuie să avem oameni care să cunoas
că întregul proces de producție și, tot
odată, să aibă experiență politică, de 
partid. Pentru a fi ministru nu e sufi
cient să fii un bun tehnician — chiar 
dacă ai trecut prin toată filiera de con
ducere a întreprinderii. Trebuie să fii 
și un bun activist al partidului, un bun 
om politic. Același lucru este valabil și 
la sindicat și în toate sectoarele de ac
tivitate.

Iată de ce, în pregătirea cadrelor, tre
buie să pornim de la criteriile și preve
derile statutului, de la instrucțiunile 
care reglementează în mod amănunțit 
această activitate. Trebuie să pornim 
de la necesitatea de a promova și trimi
te în școlile superioare de partid oameni 
cu experiență, cu maturitate politică, 
care au demonstrat în munca practică 
devotament și hotărîre, care ne garan
tează că vor deveni buni activiști de 
partid, în stare să-și dea viața pentru 
cauza partidului. (Aplauze puternice, în
delungate).

Este necesar să acordăm o atenție mai 
mare desfășurării muncii de promovare 
a cadrelor pentru toate sectoarele, atît 
în aparatul de stat, cît și în organiza
țiile de masă. Să înțelegem că de felul 
cum alegem și promovăm cadrele în di
ferite domenii depinde succesul muncii 
noastre. Hotărîtoare pentru activitatea 

noastră este, pînă la urmă, munca ac
tivului de partid, a cadrelor. Spun a ca
drelor nu în sensul muncii secțiilor de 
cadre, ci al oamenilor puși să conducă 
diferite sectoare de activitate. Ei hotă
răsc pînă la urmă realizarea în viață a 
sarcinilor în toate domeniile de activi
tate ! De aceea, trebuie să fim intransi
genți, să manifestăm pretenții foarte 
mari față de activiștii și cadrele de 
partid, de stat, din organizații obștești, 
din toate sectoarele. Să fim neîngădui
tori cu acei care comit abateri ! Nu fa
cem nimănui un serviciu sau un bine 
dacă îi tolerăm abaterile, apucăturile 
negative ; aceasta îi dăunează și lui și 
dăunează și muncii. Este imperios nece
sar ca atunci cînd un activist are mani
festări negative, scăderi să interve
nim, să-l ajutăm să se îndrepte. Să 
luăm poziție fermă față de manifestări 
negative și greșeli, gîndindu-ne perma
nent la interesele generale ale parti
dului, ale societății noastre, ale poporu
lui nostru. Să avem permanent în vedere 
că purtăm răspunderea, atît pentru pre
zent, cît și pentru viitor, de a asigura 
partidului, poporului cadre de conducere 
în stare să-și îndeplinească întotdeauna 
îndatoririle. (Aplauze puternice).

Este necesar să acordăm mai multă 
atenție desfășurării activității învățămîn- 
tului de partid, central, interjudețean și 
local. Avem un sistem care, pe ansam
blu, este bine pus la punct. Trebuie insă 
să urmărim conținutul acestui învăță
mînt, să vedem ce se predă, cum se pre
dă, cine predă. Trebuie să spunem des
chis că, din păcate, în învățămîntul de 
partid s-a introdus o anumită mentali
tate așa-zis „universitară", mai bine-zis 
scolastică. Mulți din cei ce preuau m 
învățămîntul de partid nu mai cunosc 
problemele vieții și activității de partid 
— unii chiar nici nu le-au cunoscut, iar 
alții s-au rupt de mult de ele. Din aceas
tă cauză, cursurile nu sînt, din punct de 
vedere practic, la nivelul cerințelor. Or, 
școlile noastre de partid, inclusiv Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", trebuie să 
pregătească activiști de partid în stare 
să lucreze mai bine decît înainte. Desi
gur, trebuie să le ofere și un orizont 
teoretic, ideologic mai dezvoltat, dar să-i 
ajute să capete și o pregătire practică, 
pentru a ști să conducă mai bine, să so
luționeze mai eficient problemele com
plexe ce le stau în față. De fapt, școlile 
de partid pentru activiști trebuie să de
vină școli de pregătire a cadrelor și 
conducătorilor de partid și de stat, pen
tru munca de partid și de stat. 
Aceasta presupune să veghem ca îndeo
sebi cursurile de bază din aceste școli să 
fie predate de activiștii de partid care lu
crează în activitatea practică, curentă a 
partidului, de primii secretari, de secre
tari, de alți activiști de partid județeni, 
de cadrele de conducere de partid și de 
stat pe plan central.

Acționînd în spiritul hotărârilor Și pre
vederilor statutului, să veghem și aici — 
ca în întreaga muncă de partid — la 
realizarea trecerii periodice dintr-o mun
că în alta. Acest principiu este valabil in 
întreaga muncă de partid și de stat; în- 
tr-o anumită măsură îl și realizăm, dar 
nu cu destulă fermitate. Or, viața, prac
tica demonstrează continuu că numai 
activiștii care au trecut prin mai multe 
domenii de activitate reușesc să se for
meze, sînt în stare să soluționeze în mod 
just problemele. Nu trebuie să conside
răm că secretarul cu propaganda sau 
șeful de secție cu propaganda trebuie să 
devină profesioniști propagandiști. Nu 
există o meserie de propagandist. Și ei 
sînt activiști de partid. Propagandist este 
fiecare activist și fiecare membru de 
partid ! Fiecare membru de partid tre
buie să fie un propagandist al partidului! 
Fiecare activist de partid trebuie să știe 
nu numai să explice, dar să și organizeze 
munca pentru înfăptuirea liniei generale 
a partidului ! Din acest punct de vedere 
consider că noi va trebui să aducem une
le îmbunătățiri. Va trebui să schimbăm 
mai des cadrele, chiar în cadrul organe
lor noastre de partid. Secretarul cu pro
paganda trebuie să facă și muncă orga
nizatorică, și invers, ca și în domeniul 
economic și în alte domenii. Numai tre
cerea periodică dintr-o muncă în alta va 
înlătura îngustimea care apare, la un mo
ment dat, în activitatea activiștilor de 
partid — așa-zisa „specializare". Noi 
pînă și în procesul de producție avem 
nevoie de o pregătire multilaterală a spe
cialistului. Și muncitorul specialist tre
buie să fie în stare să treacă de la o 
muncă ia alta. Cu atît mai mult este va
labil aceasta pentru activistul de partid ! 
Trebuie să avem în vedere această nece
sitate și să ținem mai mult seama de ea 
în întreaga noastră activitate. Și mai ne
cesar este să procedăm astfel în activi
tatea de stat.

Dar acest lucru este valabil și pentru 
cei care lucrează în cadrul învățămintu- 
lui de partid. Să nu considerăm că acti
viștii trimiși să predea cursuri politice 
trebuie să rămînă permanent acolo, să se 
considere definitiv profesori. Mulți din 
cei din învățămîntul de partid cred că 
dacă au fost trimiși să predea se pot 
rupe de activul de partid, considerîndu-se 
profesori și manifestînd o atitudine de 
superioritate, cînd, cîteodată, nu mai cu
nosc munca de partid nici cît un secre
tar de organizație de bază. Să mă scuze 
cei care lucrează în învățămînt, dar 
aceasta este realitatea, tovarăși ! Este ne
cesar să punem capăt acestor neajunsuri. 
Nu trebuie să creăm profesori perma- 
nenți în învățămîntul de partid. Și tre
buie să rămînă activiști de partid. Școala 
de partid este în primul rînd viața, mun
ca de partid. în școală trebuie să se pre
dea experiența și munca de partid, pro
blemele conducerii, concepția noastră re
voluționară despre lume, hotărîrile parti
dului și statului nostru. (Aplauze pu
ternice).

Revin și insist asupra acestui aspect, 
pentru că trebuie să fie bine înțeleasă 
necesitatea ca în învățămîntul de partid, 
în întreaga noastră activitate să punem 
accentul pe problemele practice, con
crete ale conducerii diferitelor sectoare 
de activitate, pe întărirea spiritului com
bativ, revoluționar al cadrelor noastre 

de partid, pe educarea lor în spiritul unei 
atitudini intransigente, hotărîte față de 
orice greșeli și orice abateri. Să luăm o 
atitudine fermă față de atitudinea de 
automulțumire și îngîmfare a unor cadre 
de partid și de stat și să le ajutăm să re
vină cu picioarele pe pămînt. Să înțeleagă 
că numai în măsura în care acționează și 
luptă pentru înfăptuirea liniei partidului 
și își îndeplinesc bine sarcinile merită 
încrederea partidului, se pot bucura de 
această încredere. Ingîmfarea, automul- 
țumirea sînt străine spiritului revoluțio
nar, comunist ; ele constituie un pericol 
grav pentru activiști, pentru partidul 
nostru, dacă nu le combatem cu toată 
fermitatea și nu le lichidăm la timp. 
(Puternice și îndelungate aplauze).

Trebuie să ținem seama că în acest 
vast complex de activitate, cu rezultatele 
mari pe care le avem, unii se împăunează 
ușor — și din păcate avem încă mulți 
care se împăunează, pe drept, sau pe ne
drept cîteodată. Unii se împăunează chiar 
cu rezultatele altora : se umflă, așa ca 
păunul, dar dacă-i scuturi puțin, nu ră- 
mîn nici cu ce rămîne păunul — penele 
frumoase (Animație în sală, aplauze).

în educarea și formarea. cadrelor 
noastre de partid este necesar să dezvol
tăm spiritul de răspundere, disciplina, 
modestia, spiritul de tovărășie, de colec
tivitate — caracteristici de bază ale ori
cărui activist de. partid și de stat.

Trebuie să ne ocupăm mai serios de 
realizarea hotărârilor privind reciclarea 
și pregătirea politică, ideologică a ca
drelor noastre de partid. Fiecare tovarăș, 
insist asupra acestui lucru, trebuie să în
țeleagă că nu a învățat o dată pentru tot
deauna, că schimbările care au loc în 
însăși societatea noastră, în lume cer o 
ridicare continuă a nivelului ideologic și 
politic, o studiere temeinică a probleme
lor pentru a putea adopta hotărîri juste 
și acționa în conformitate cu realitatea. 
Nu aș spune că am făcut tot ce trebuie 
pentru a realiza aceste hotărîri de par
tid. Va trebui să ne ocupăm mai serios 
de înfăptuirea în viață a măsurilor pri
vind reciclarea, pregătirea politică și 
ideologică a cadrelor noastre de partid 
și de stat.

în această concepție trebuie să pri
vim și problema rezervei de cadre des
pre care s-a vorbit mult aici. Prac
tic, rezerva noastră de cadre o repre
zintă cei 268 000 de membri de 
partid care fac parte din diferite or
gane de partid, la care se adaugă cei din 
birourile organizațiilor de bază. Aici se 
află rezervorul, de aici trebuie să re
crutăm permanent activul nostru de 
partid. Desigur, trebuie să-i avem în 
vedere și pe cei care lucrează în con
ducerile organizațiilor de masă și ob
ștești, în economie și care sînt tot acti
viști de partid și constituie, de aseme
nea, o importantă rezervă de cadre. Din 
aceștia, nu din alții, trebuie să promo
văm cadrele. Dacă vrem să avem rezer
vă de prim-secretari județeni, trebuie 
ca fiecare secretar județean, plus pri
mii secretari de municipii, să poată ori- 
cînd deveni prim-secretari județeni. A- 
ceasta înseamnă rezervă de cadre ! Nu 
putem spune că, undeva, am pus ochii 
pe cineva care ar putea îndeplini o a- 
semenea sarcină. Dacă vrem să avem 
rezervă pentru secretarii județeni, să pre
gătim șefii de secții, secretarii de muni
cipii, de orașe, inclusiv secretarii comu
nali. Deci cînd punem acești tovarăși în 
muncă să ne gîndim și la perspectiva 
ca ei să capete experiență, să fie trimiși 
la școala de partid și să fie trecuți prin 
diferite domenii de activitate. Așa se 
formează rezerva noastră de cadre, care 
reprezintă o necesitate imperioasă pen
tru o politică de cadre de perspectivă.

La fel se pune problema pentru între
prinderi, pentru sindicate și pentru alte 
sectoare. Iată de ce trebuie să ne mai 
uităm la felul în care promovăm cadre
le. Tocmai de aceea s-a făcut propune
rea să existe și la Comitetul Central o 
evidență a secretarilor comunali și a 
primarilor și a secretarilor de partid 
din marile întreprinderi. Fără îndoială 
că aceasta necesită o muncă suplimen
tară, dar este vorba de un control pen
tru a vedea în ce măsură se desfășoară 
politica de promovare a cadrelor. Nu 
sînt știrbite cu nimic drepturile și au
toritatea comitetelor județene prin fap
tul că aceste cadre vor fi și în evidența 
Comitetului Central. Dimpotrivă, aceasta 
poate îi va face pe tovarășii de la județe 
ca, înainte de a trimite anumite propu
neri de cadre, să se uite mai atent, știind 
că mai există un control suplimentar. în 
acest spirit trebuie să acordăm atenția 
corespunzătoare rezervei de cadre. Dis
punem de un fond uriaș de cadre minu
nate ; de aceea putem și trebuie să avem 
în orice moment, pentru fiecare loc de 
muncă, cîțiva activiști pe care să-i putem 
promova.

Pentru că am vorbit despre necesitatea 
trecerii periodice a cadrelor de la o mun
că la alta, vreau să atrag atenția că 
se impune să veghem și la asigurarea 
unei mai bune stabilități a cadrelor. 
Aceasta se referă mai cu seamă’ la acti
vitatea de stat, la consiliile populare, 
pentru că pe linie de partid nu există o 
fluctuație așa de mare. Această problemă 
se pune, de asemenea, în unele organi
zații de masă, în economie. Chiar aici 
s-au dat exemple privind schimbarea în 
cîțiva ani a 3—4 directori, a 3—4 pre
ședinți de cooperativă, a 3—4 primari. O 
asemenea atitudine nu este admisibilă ! 
Se presupune că cel puțin pe perioada 
pentru care au fost alese — în afara ca
zurilor excepționale — cadrele trebuie 
să-și îndeplinească atribuțiile. Iată de 
ce, odată cu preocuparea pentru rotarea 
activiștilor, problema stabilității cadrelor 
trebuie să stea în atenția permanentă a 
organelor și organizațiilor de partid.

Nu doresc să mai insist asupra acestor 
probleme. S-au elaborat, de altfel, o se
rie de materiale care vă sînt cunoscute. 
Problema cadrelor trebuie să fie privită 
ca o problemă de prim ordin a organe
lor noastre de partid ; fiecare comitet de 
partid, în conformitate cu atribuțiile 
pe care le are, poartă răspunderea nemij

locită pentru promovarea, creșterea și 
pregătirea, din toate punctele de vedere, 
a cadrelor. Avem toate condițiile ca și în 
această privință să lichidăm neajunsurile 
care s-au manifestat, să obținem rapid o 
îmbunătățire a activității și, pe această 
cale, ridicarea la un nivel mai înalt a în
tregii activități de partid și de stat.

Dragi tovarăși,
în ce privește organizațiile de masă și 

obștești, aș dori să menționez numai 
cîteva aspecte. în acest domeniu. Comi
tetul Central a stabilit o serie de orientări 
pe care le consider corespunzătoare și care 
asigură pe deplin — în actuala etapă de 
dezvoltare a societății noastre — ca aceste 
organizații să-și desfășoare în bune condi
ții activitatea. Este necesar ca toate ca
drele care lucrează în aceste organizații 
să înțeleagă că sînt activiști de partid și 
trebuie să acționeze cu deplină răspun
dere în conducerea sectoarelor respec
tive, de sine stătător. Primul ajutor con
stă în faptul că partidul a trimis în aceste 
organizații activiști, și ei trebuie să ac
ționeze pentru îndeplinirea hotărîrilor de 
partid în rîndul categoriilor respective de 
oameni ai muncii, pentru a asigura 
unirea eforturilor acestora, sub condu
cerea partidului, în scopul îndeplinirii 
sarcinilor noastre generale. Acest lucru 
este valabil și pentru sindicat, și pentru 
U.T.C., și pentru Consiliul Național al Fe
meilor.

Nu doresc să vorbesc acum despre ceea 
ce au de făcut sindicatele. Au de făcut 
multe și treouie să avem pretenția și să 
cerem activiștilor care lucrează în sindi
cate să-și îndeplinească sarcinile încre
dințate ; să acționeze in stnnsă legătură 
cu masele de oameni ai muncii, soluțio- 
nînd la timp, exigent problemele multi
ple ce revin sindicatelor în domeniul pro
ducției, în domeniul social, al protecției 
muncii, al activității culturale, educative, 
sportive, în organizarea timpului liber. 
Așa cum U.T.C.-ui trebuie, de asemenea, 
să-și îndeplinească în bune condiții 
sarcinile ce-i revin în educarea tineretu
lui, în soluționarea problemelor vieții de 
zi cu zi a tinerilor, în organizarea acti
vității de producție, de învățămînt, a 
sportului, a timpului liber al tinerilor. 
Sarcini importante au și consiliile de fe
mei — și trebuie să avem mai multe pre
tenții față de ele. De asemenea, trebuie 
să veghem permanent ca și consiliile de 
conducere ale cooperativelor, consiliile 
județene, Consiliul Național să funcțio
neze bine, ca toate celelalte organizații 
cooperatiste, organizații obștești de toate 
tipurile, fiecare în conformitate cu atri
buțiile ce le are — și aceste atri
buții sînt clar precizate — să acțio
neze pentru a contribui la unirea efortu
rilor oamenilor muncii, a întregului po- 

. por în . jurul partidului, pentru înfăptui
rea neabătută a politicii noastre interne 
și externe. Dispunem și pe această linie 
de cadrul organizatoric ce cuprinde toate 
categoriile sociale, pînă la ultimul om. 
Trebuie să facem ca organizațiile de 
masă și obștești, comuniștii care lu
crează acolo, activiștii de partid din ca
drul lor să-și îndeplinească răspunderile 
ce le au, pentru a întări unitatea între
gului popor, pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului nostru.

Aceleași sarcini revin Frontului Uni
tății Socialiste, care, de asemenea, după 
cum știți, își are rolul și atribuțiile 
sale in cadrul dezvoltării generale a so
cietății noastre socialiste.

Se impune să acționăm mai bine pen
tru a dinamiza activitatea acestor orga
nizații, astfel ca ele să-și îndeplinească 
în condiții mai bune rolul pe care-1 au. 
O răspundere însemnată o poartă, desi
gur, organizațiile de partid, de sus pînă 
jos ; ele trebuie să fie exigente, să pre
tindă mai mult activiștilor, comuniștilor 
din aceste organizații, pentru a asigura 
conducerea și îndrumarea lor, ajutîndu-i, 
atunci cînd este nevoie, spre a-și înde
plini cum trebuie atribuțiile încredințate.

Dragi tovarăși,
Aș dori să atrag atenția asupra faptu

lui că mai avem aproximativ două luni 
pînă la Conferința Națională a partidu
lui. Desigur, pregătirea Conferinței Na
ționale, desfășurarea ei trebuie să con
stituie un moment important în viața și 
activitatea partidului nostru. Ea trebuie 
să determine o analiză temeinică a în
tregii activități desfășurate de la Con
gresul al XI-lea pînă acum, precum și 
stabilirea, pe această bază, a măsurilor 
de perfecționare a muncii noastre de 
viitor. Din acest punct de vedere, cred că 
consfătuirea noastră are loc într-un mo
ment foarte potrivit. în curînd vor urma 
conferințele județene, chemate să aleagă 
delegații pentru Conferință. în cadrul 
acestor conferințe va trebui să fie reali
zat bilanțul muncii desfășurate de orga
nizațiile județene de partid și să se sta
bilească programele de lucru pentru acti
vitatea viitoare. în acest cadru consider 
că trebuie să acționăm și pentru dezba
terea problemelor care au făcut obiectul 
acestei consfătuiri. în conferințe trebuie 
să se dezbată larg cu activul de partid, cu 
participanții problemele care au fost dis
cutate în aceste zile în legătură cu îmbu
nătățirea organizării și conducerii activi
tății în toate domeniile.

Este necesar să acționăm cu toată fer
mitatea pentru creșterea rolului conducă
tor al partidului, pentru ca fiecare orga
nizație, fiecare activist al partidului să-și 
îndeplinească în condiții cît mai bune, 
la locul său de muncă, sarcinile ce-i 
revin, asigurînd și prin aceasta îndepli
nirea cu succes a misiunii istorice a 
partidului nostru în construirea societății 
socialiste și comuniste în România.

Trebuie să acționăm cu toată fermi
tatea pentru ca întreaga viață de partid 
să se desfășoare pe baza normelor eticii 
și echității de partid, muncind și trăind 
în spiritul t principiilor comuniste. Așa 
cum am subliniat și la consfătuirea cu 

activul din domeniul ideologic și de pro
pagandă, este necesar să organizăm în 
așa fel activitatea, încît cadrele noastre 
de partid să se afle tot timpul în mijlocul 
maselor de oameni ai muncii, să parti
cipe la organizarea timpului liber al aces
tora, să trăiască și să petreacă împreună 
cu ele. Să dezvoltăm continuu spiritul de 
muncă și de viață colectivă. Este necesar 
să ne gîndim de a face un pas înainte, 
de la discuții despre normele de etică și 
echitate socialistă, la organizarea vieții 
pe baza acestor principii. Consider că va 
trebui să analizăm din acest punct de 
vedere însăși organizarea timpului liber 
al bețivului nostru de partid și de stat, 
legîndu-1 mai mult de masele de oameni 
ai muncii, promovînd spiritul de viață 
colectivă, combătînd spiritul individualist 
care începe, din păcate, să se facă simțit, 
în același timp, să ne gîndim la orga
nizarea în anumite colectivități a între
gii munci și vieți pe baza acestor prin
cipii. Trebuie să începem să experimen
tăm — ca să spun așa — felul cum tre
buie să acționăm și să trăim în socie
tatea socialistă multilateral dezvoltată, 
cînd unele principii comuniste vor trebui 
să se afirme, felul cum trebuie să trăim 
în societatea comunistă. Or, aceasta nu 
se poate realiza numai în vorbe, numai 
teoretic, fără a trece la organizarea 
practică, în diferite colectivități, în dife
rite unități, a experienței concrete de 
muncă și de viață în spiritul acestor 
principii. Reafirm din nou orientarea 
generală, ca activul și cadrele noastre 
să ducă o viață mai colectivă, să parti
cipe la activitatea colectivelor de oameni 
ai muncii.

Noi ne propunem să creăm o societate 
nouă, să afirmăm un umanism nou, re
voluționar. Aceasta cere o atitudine fer
mă față de orice mentalitate retrogradă, 
față de atitudinea boierească, de tendin
ța de izolare, care, din păcate, își mai 
face Ioc chiar și la unii activiști de 
partid. Trebuie să pornim de la faptul 
că umanismul revoluționar este străin 
egoismului, individualismului, concepției 
mic-burgheze după care pe individ îl 
interesează numai persoana sa, chiar 
dacă colectivul, societatea suferă. Orga
nizațiile de partid, comuniștii trebuie să 
ia atitudine hotărîtă împotriva unor ma
nifestări care, apreciate în mod superfi
cial, par neînsemnate, dar care în esența 
lor sînt străine de etica socialistă, de 
concepția noastră de viață. Sînt activiști 
de partid care se ocupă de tot felul de 
cumetrii, cununii și botezuri, unele cu 
daruri, care s-au transformat în adevă
rate mijloace de afaceri. Acestea sînt de 
fapt manifestări și practici retrograde, 
caracteristice vechilor moravuri ale cla
selor avute de odinioară. De asemenea, 
vreau Vă atrag atenția că nu trebuie să 
se confunde în nici un fel politica sta
tului nostru privind garantarea libertății 
cultelor religioase cu cerințele pe care 
apartenența la partidul comunist le pune 
în fața unui om, și cu atît mai mult în 
fața unui activist, a cărui gîndire și via
ță trebuie să se bazeze pe concepția 
științifică, revoluționară, a materialismu
lui dialectic și istoric.

Aceste mentalități și concepții sînt 
străine umanismului revoluționar — care 
presupune răspundere și preocupare 
permanentă față de interesele generale 
ale colectivității, încadrarea în viața a- 
cesteia, a trăi împreună cu aceasta și a 
pune mai presus interesele colectivității, 
ale întregii noastre națiuni. Tocmai prin 
aceasta se < deosebesc umanismul revo
luționar, societatea care o edificăm de 
societatea burgheză, bazată pe inegalita
te, pe individualism, pe exploatarea o- 
mului de către om. Este necesar ca și 
în activitatea de propagandă, dar și în 
activitatea practică să punem un accent 
mai mare pe înfăptuirea în viață a a- 
cestor principii.

Trebuie să acordăm o mai mare a- 
tenție momentelor luptei revoluționare, 
din perioada construcției societății so
cialiste, să facem să se afirme cu mai 
multă putere felul în care comuniștii 
revoluționari au știut și știu să lupte 
pentru înfrîngerea diferitelor greutăți. 
Și aici sînt unele lipsuri de care tre
buie să ținem seama. Este necesar să 
punem în evidență momentele din isto
ria noastră, din lupta din trecut, dar 
aceasta nu trebuie să ducă la neglija
rea sau subaprecierea momentelor im
portante din lupta revoluționară, din 
lupta pentru construcția socialismului în 
țara noastră. Relevînd paginile glorioa
se ale trecutului, nu trebuie să punem 
în evidență numai eroii individuali, ci, 
în spiritul materialismului dialeatic și 
istoric, să subliniem cu putere rolul 
hotărîtor jucat de mase, de popor în 
lupta pentru libertate și dreptate so
cială, pentru neatîrnare, pentru progres 

.și o viață mai bună, contribuția diferi
telor forțe sociale progresiste la transfor
marea societății, la realizarea aspirații
lor vitale ale celor ce muncesc.

Aș dori să spun ceva despre rolul 
mijloacelor \ de informare, al presei și 
radioteleviziunii în activitatea de orga
nizare și conducere a întregii noastre 
societăți. Presa noastră de partid — de 
fapt întreaga presă, pentru că astăzi nu 
există decît o presă de partid — radioul 
și televiziunea, ca instrumente ale parti
dului nostru, trebuie să joace un rol 
activ în răspîndirea experienței înain
tate, în informarea permanentă a parti
dului, a opiniei publice cu problemele 
dezvoltării economico-sociale a țării, cu 
ceea ce trebuie făcut într-un moment 
sau altul. Ele trebuie să joace un rol 
activ în promovarea principiilor partidu
lui și statului nostru în toate domeniile 
de activitate. Dacă presa și radiotelevi- 
ziunea își îndeplinesc în bune condiții 
acest rol, atunci organele noastre de 
partid dispun, într-adevăr, de instru
mente puternice pentru a asigura ca 
cuvîntul partidului, ca orientările stabi
lite, ca legile și hotărîrile să ajungă în 
cel mai scurt timp la mase, să fie bine 
explicate, înțelese, să se treacă la orga
nizarea îndeplinirii lor. în acest sens 
trebuie să înțelegem rolul important pe 
care îl au aceste mijloace — presa, ra- 
dioteleviziunea — în activitatea de con

ducere a tuturor sectoarelor de activi 
din societatea noastră.

Nu doresc să mă mai refer la celei 
sectoare politico-educative ; am vo 
la consfătuirea cu propaganda. Este 
înțeles că toate trebuie să-și desfășc 
activitatea sub conducerea și sub c 
trolul partidului, al organelor sale.

Stimați tovarăși,
Am ajuns într-o asemenea etapă 

dezvoltare economico-socială încît r 
mai efortul fizic nu este suficient. Ti 
buie să înțelegem că, acum, pentru a î 
deplini sarcinile complexe din toate o 
meniile de activitate, se cere un efe 
mult mai mare, acela al gîndirii. Să gî 
dim, să judecăm temeinic lucrurile și : 
organizăm pe baze științifice întrea; 
activitate de înfăptuire a hotărîrih 
Congresului al XI-lea al partidulu 
Avem pentru aceasta tot ceea ce ne tr« 
buie și eu am convingerea că vom pt 
tea asigura lichidarea rapidă a lipsuri 
lor din activitatea noastră și îmbunătăi 
munca în toate sectoarele.

S-a vorbit aici despre alegerile pentri 
consiliile populare municipale, orășeneșt 
și comunale. Trebuie să facem ca aceas
tă campanie electorală, care cuprinde 
întregul nostru popor, să prilejuiască c 
largă dezbatere a problemelor politicii 
interne și externe, să asigure unirea efor
turilor întregului popor pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al XI-lea. în 
mod deosebit trebuie să punem accentul 
pe realizarea sarcinilor ce revin unități
lor administrativ-teritoriale, comunelor, 
orașelor și, desigur, unităților economice, 
sociale de pe teritoriile respective. Să 
acordăm atenția corespunzătoare proble
melor de sistematizare, condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce muncesc. 
Alegerile trebuie să constituie o afirmare 
puternică a unității, voinței și hotărîrii 
ferme a întregului nostru popor de a în
făptui neabătut Programul de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare spre comunism. (Aplauze 
puternice).

Nu voi face decît să enumăr cîteva 
probleme actuale, cărora rog să le acor
dați toată atenția pentru soluționarea 
lor. Mai sînt trei luni din acest an pen
tru îndeplinirea planului în industrie și 
pregătirea noului an. Se cunosc sarcinile 
de plan și pe acest an, și pe anul viitor ; 
trebuie luate toate măsurile pentru ca — 
așa cum am menționat — încă de la în
ceputul anului să asigurăm îndeplinirea 
în bune condiții a tuturor obiective
lor, astfel ca să nu mai zfie necesar ca 
la jumătatea anului viitor să luăm mă
suri deosebite.

Același lucru» trebuie făcut în dome
niul inveătițiildl-. In cele trei luni care 
mai sînt trebuie făcut totul pentru ? asi
gura realizarea, tuturor investițiilor, în
deosebi â Ipcum'țelor. 'țîît și pentru pre
gătirea temeinică a anului viitor, astfel 
ca din prima zi a lunii ianuarie să tre
cem la realizarea investițiilor, să asigu
răm îndeplinirea în bune condiții a 
planului pe anul viitor.

în agricultură trebuie acționat hotărît 
pentru strînsul recoltei, pentru însămin- 
țările de toamnă, făcînd totodată pregă
tirile necesare pentru iarnă în zootehnie. 
Să asigurăm în felul acesta condițiile ne
cesare pentru realizarea planului și des
fășurarea normală a activității în 1978. 
în mod deosebit atrag atenția asupra 
realizării fondului central de produse 
agricole. Este necesar ca în cel mai scurt 
timp să fie predate în întregime la fon
dul de stat cantitățile de produse agri
cole prevăzute, spre a se asigura astfel o 
bună aprovizionare a populației. Vă rog, 
de asemenea, să acordați atenția necesară 
bunei aprovizionări a populației, în con
formitate cu planul de iarnă.

în fine, trebuie să luăm în continuare 
toate măsurile pentru a realiza economii 
de combustibil, de energie, pentru a pune 
capăt cu hotărîre risipei, în conformitate 
cu sarcinile stabilite de conducerea parti
dului. Nu vreau să insist mai mult asu
pra acestor probleme. Am enumerat doar 
cîteva probleme cărora consider că tre
buie să le acordăm o atenție deosebită 
în lunile următoare.

Am în vedere că din tot ceea ce am 
spus pînă acum s-a înțeles că trebuie să 
organizăm în așa fel munca, să conducem 
în așa fel activitatea, încît să rezolvăm 
în bune condiții toate problemele, să cu
prindem toate sectoarele. Trebuie să des
fășurăm o activitate armonioasă, să ne 
prezentăm cu rezultate bune pe toate 
fronturile.

în încheiere, aș dori să-mi exprim încă 
o dată convingerea că problemele dezbă
tute în cadrul acestei consfătuiri vor 
ajuta la o mai bună înțelegere a sarcini
lor ce ne revin, a necesității de a orga
niza mai bine munca de conducere a 
vieții economico-sociale. Sint încre
dințat că toate organele și organi
zațiile noastre de partid, de sus pînă 
jos, vor acționa cu toată fermitatea pen
tru lichidarea neajunsurilor, pentru îm
bunătățirea activității, pentru ridicarea 
muncii de conducere la nivelul cerințelor 
etapei actuale de dezvoltare a țării, al 
cerințelor puse de Congresul al XI-lea 
al partidului. Pe această bază, partidul 
nostru își va îndeplini în și mai bune 
condiții rolul de conducător al națiunii 
noastre pe calea socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

Cu această convingere, vă adresez 
dumneavoastră, și vă rog să transmiteți 
tuturor organizațiilor de partid, tuturor 
comuniștilor, oamenilor muncii din ju
dețul dumneavoastră, urarea de noi și 
noi succese, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, îndelungate, care ex
primă aprobarea celor prezent! față de 
indicațiile cuprinse în expunerea secre
tarului general al partidului, hotărîrea 
fermă de a face totul pentru transpu
nerea lor in viafă, pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii de partid, a condu
cerii operei de edificare a socialismului 
și comunismului in țara noastră).
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onsfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.
are din pag. I)
iote în fiecare an în județele 
în vederea soluționării proble- 
tot mai complexe pe care le 

i dezvoltarea în ritm rapid a 
>r zonelor patriei. Participant'! 
msfâtuire au fost unanimi in a 
a că spiritul dinamic, revoluțio- 
bazat pe analiza obiectiva a 
ăților, pe abordarea științifică, 
rialist-dialectică, a problemelor 
tării societății socialiste multi- 
al dezvoltate în patria noastrd, 
definesc stilul de muncă al 
rășului Nicolae Ceaușescu, acti- 
ea sa neobosită, consacrată bi- 
i țării și al poporului, reprezintă 
nalt model pentru cadrele de 
id, pentru toți comuniștii, care se 
duiesc să ii urmeze exemplul cu 
vingerea că astfel își fac da- 
a față de partid, își sporesc con- 
uția la progresul și propășirea 
nâniei socialiste.
i cuvîntul lor, vorbitorii au sub- 
at importanța măsurilor întreprin- 
cu consecvență de conducerea 
tidului, de secretarul său gene- 
pentru perfecționarea continuă a 

janizării și vieții de partid, a con
ceal întregii activități economico- 
ciale a țării. S-a relevat că, dato- 
ă aplicării acestor măsuri, în sti- 

și metodele de muncă ale orga- 
ilor și organizațiilor de partid s-au 
registrat progrese însemnate, 
ihimbări calitative esențiale, care 
j condus la afirmarea tot mai pu- 
>rnică a rolului conducător al parti- 
ului în toate compartimentele de 
ctivitate ale societății noastre. în 
ceastă ordine de idei, vorbitorii au 
șlatat despre succesele obținute 
n toate iudețele țării, în orașe și 
;omune, în unirea eforturilor crea- 
oare ale comuniștilor, ale tutu- 
or oamenilor muncii în vederea 
nfăptuirii obiectivelor mărețe ale 
cincinalului, pentru valorificarea în
tregului potențial material și uman 
al patriei în folosul dezvoltării rapide 
a societății noastre, al prosperității 
și bunăstării poporului.

Dezbaterile au pus în evidență fap
tul că marile realizări dobîndite în 
înfăptuirea politicii științifice a parti
dului nostru de industrializare în 
ritm rapid a țării, de modernizare a 
agriculturii, de repartizare judicioasă, 
echilibrată a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării, succesele 
remarcabile înregistrate pe toate 
fronturile construcției socialiste sînt 
nemijlocit legate de perfecționarea 
muncii organelor de partid la toate 
nivelurile, de aplicarea fermă în viață 
a îndrumărilor și indicațiilor tovară

șului Nicolae Ceaușescu. Ele repre
zintă, totodată, o puternică dovadă a 
forței de nezdruncinat a partidului, a 
legăturii sale cu masele, a faptului 
că politica partidului, identificin- 
du-se cu năzuințele cele mal înalte 
ale oamenilor muncii, a devenit 
cauza vitală a întregului nostru po
por.

in cursul discuțiilor, vorbitorii au 
înfățișat pe larg o mare bogăție de 
forme și metode de muncă pozitive 
și valoroase ce se aplică în activita
tea concretă a organelor șl organi
zațiilor de partid, prezentînd efi
ciența lor practică. S-a desprins 
astfel o remarcabilă și diversă ex
periență a muncii de partid, un ade
vărat și valoros patrimoniu al mun
cii comuniștilor, care reflectă modul 
în care partidul se afirmă cu tot 
mai multă pregnanță ca forță poli
tică conducătoare a vieții noastre 
economico-sociale, în fiecare colec
tiv, la fiecare loc de muncă.

Dezbaterile au evidențiat, în ace
lași timp, faptul că organele și or
ganizațiile de partid, aplicind cu con
secvență hotăririle Comitetului Cen
tral, indicațiile secretarului general 
al partidului, au obținut rezultate bune 
în creșterea tîndurilor partidului, in 
întărirea compoziției sale muncito
rești. Activitatea în acest domeniu a 
fost orientată spre primirea în partid 
a celor mai buni oameni ai muncii 
din rîndurile clasei muncitoare — 
clasa conducătoare a societății noas
tre — precum și din sinul țărănimii 
și intelectualității, oameni cu înalte 
calități moral-politice și profesionale, 
exemple de comportare demnă in 
familie și societate, animați de 
profundă dragoste față de partid 
și popor, față de cauza so
cialismului și comunismului. Au 
fost subliniate, de asemenea, pre
ocuparea și succesele obținute 
în creșterea ponderii femeilor în 
rîndurile partidului, pe măsura ro
lului lor în viața țării. S-a arătat, 
de asemenea, că s-a intensificat 
munca de educare politică revolu
ționară a noilor membri de partid, 
în spiritul curajului și dîrzeniei re
voluționare, al atașamentului neclin
tit și devotamentului nemărginit față 
de partid, de patrie, al combativi
tății și intransigenței partinice.

Vorbitorii au relevat, totodată, în 
spirit critic și autocritic, o serie de 
neajunsuri ce se mai manifestă în 
viața unor organe și organizații de 
partid, deficiențele existente în ac
tivitatea unor comuniști. S-a expri
mat angajamentul ferm de a se ac
ționa neabătut pentru lichidarea 
neîntîrziată a deficiențelor, a stări

lor de spirit de automulțumire, pen
tru ridicarea nivelului întregii munci 
de partid. A fost relevată însemnă
tatea deosebită a indicațiilor date cu 
nenumărate prilejuri de secretarul 
general al partidului, reafirmate cu 
claritate în cuvintarea la recenta 
consfătuire consacrată problemelor 
propagandei și ideologiei, cu privi
re la necesitatea ca activiștii de 
partid și de stat să se înarmeze cu 
o temeinică pregătire revoluționară, 
să fie stăpîni pe concepția materia- 
list-dialectlcă și istorică despre 
lume, să o aplice creator la condi
țiile țării, acționind în spiritul poli
ticii partidului nostru, în strînsă le
gătură cu masele, pentru rezolvarea 
cu succes a problemelor complexe 
pe care le ridică mersul înainte al 
societății noastre. Participanții la 
consfătuire au formulat numeroase 
propuneri și sugestii pentru îmbu
nătățirea unor aspecte ale activității 
de partid în diferite domenii.

Vorbitorii și-au exprimat hotărîrea 
fermă de a acționa neabătut pentru 
ca, aplicînd indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să asigure ridi
carea pe o treaptă și mai inaltă a 
rolului conducător al partidului nos
tru în societate. Ei au evidențiat 
forța organelor și organizațiilor de 
partid, bogata experiență pe care au 
acumulat-o acestea în procesul fău
ririi noii orinduiri. capacitatea co
muniștilor de a uni eforturile crea
toare ale întregului popor pentru 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
cincinalului, a Programului elaborat 
de cel de-al Xl-lea Congres al parti
dului.

în cadrul dezbaterilor, un loc im
portant l-au ocupat problemele le
gate de aplicarea politicii de cadre 
a partidului nostru. Participanții au 
subliniat în unanimitate importanța 
deosebită a hotărîrilor conducerii 
partidului, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la se
lecționarea, formarea și promovarea 
cadrelor, la pregătirea lor politico- 
ideologică și profesională, la edu
carea lor comunistă, revoluționară, 
in cadrul consfătuirii s-au relevat 
succesele mari înregistrate de parti
dul nostru în formarea cadrelor, în 
promovarea in funcții de conducere 
a unor activiști proveniți din rîndu
rile clasei muncitoare, precum și a 
celorlalte categorii de oameni ai 
muncii. Partidul nostru dispune de 
un fond de aur de cadre, devotate 
trup și suflet cauzei socialismului, 
poporului și patriei, care aduc o 
contribuție hotărîtoare la mersul 
înainte al societății. Partidul a îmbi
nat și imbină armonios promovarea 

cadrelor avînd o bogată experiență 
teoretică și practică și a cadrelor 
tinere, cu energie clocotitoare, cu 
avint creator. O atenție deosebită 
se acordă, totodată, promovării in 
munci de conducere a femeilor, care 
ocupă un loc important în toate 
sectoarele vieții noastre economico- 
sociale.

Participanții au subliniat Kcă înfăp
tuirea cu succes a mărețelor obiec
tive stabilite de Congresul al Xl-lea, 
a Programului partidului este indi
solubil legată de activitatea cadre
lor, de energia și capacitatea lor de 
a soluționa problemele tot mai com
plexe pe care le ridică dezvoltarea 
rapidă a țării în procesul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintării spre comunism. 
Succesele obținute in acest dome
niu evidențiază justețea politicii de 
cadre a partidului nostru.

Vorbitorii au prezentat pe larg 
măsurile ce se întreprind pentru 
educarea ideologică, politică și pro
fesională a cadrelor de partid, pen
tru formarea profilului lor etic în 
spiritul exigenței și combativității 
revoluționare, a! intransigenței față 
de lipsurile și deficiențele de orice 
fel, al cinstei și modestiei, al pasiu
nii pentru ceea ce este nou și 
înaintat, al legăturii strînse, orga
nice cu oamenii muncii in mijlocul 
cărora își desfășoară activitatea. 
Au fost înfățișate, totodată, moda
litățile concrete în care se acțio
nează pentru creșterea în continuare 
o rolului organelor și organizațiilor 
de partid in selecționarea, promo
varea, educarea și pregătirea cadre
lor, discuțiile evidențiind o serie de 
metode valoroase ce constituie o 
bună experiență ce trebuie genera
lizată în acest domeniu.

O atenție deosebită a fost acor
dată în cadrul consfătuirii modului 
în care se aplică indicațiile condu
cerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la for
marea unei puternice rezerve de ca
dre, la orientarea fermă spre creș
terea și pregătirea, în vederea pro
movării în posturile de conducere, a 
persoanelor care se dovedesc, prin 
întreaga lor activitate, la înălțimea 
exigențelor actualei etape de făurire 
a noii orînduiri.

Participanții la consfătuire au re
levat și o serie de neajunsuri se
rioase manifestate de unele organe 
și organizații de partid față de pro
blemele selecționării, promovării și 
educării cadrelor, arătînd modalită
țile de înlăturare a lor, exprimînd 
hotărîrea fermă de a face totul pen
tru aplicarea întocmai a politicii 

partidului nostru în acest domeniu 
de excepțională însemnătate, a indi
cațiilor prețioase permanente date 
cu diferite ocazii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru.

Consfătuirea a analizat pe larg, de 
asemenea, modul în care se aplică 
hotăririle conducerii partidului in 
scopul perfecționării conducerii și 
îndrumării activității organizațiilor de 
masă și obștești, cărora le revin 
sarcini de mare importanță în toate 
domeniile construcției socialiste, în 
unirea celor mai largi categorii de 
oameni ai muncii pentru înfăptuirea 
obiectivelor Programului partidului, 
pentru dezvoltarea rapidă a țării pe 
calea progresului și civilizației.

Participanții au înfățișat, în acest 
context, formele concrete, variate 
prin care organele de partid asigură 
conducerea organizațiilor de masă 
și obștești, referindu-se, în același 
timp, la deficiențele ce mai persistă 
în valorificarea acestui mare poten
țial politic și organizatoric, în îndru
marea de către organele și organi
zațiile de partid a sindicatelor, 
U.T.C.-ului, organizațiilor de femei, 
precum și în activitatea organizații
lor de masă înseși.

Relevîndu-se experiența pozitivă 
dobindită în concentrarea eforturilor 
oamenilor muncii la înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului, vorbitorii au 
subliniat, în același timp, necesitatea 
ca sindicatele, sub directa îndrumare 
a organelor de partid, în contact 
permanent cu oamenii muncii, să ac
ționeze mai intens pentru buna orga
nizare a întrecerii socialiste, îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor oamenilor mun
cii, întărirea ordinii și disciplinei, ri
dicarea mai rapidă a productivității 
muncii, cultivarea unui spirit de înal
tă responsabilitate în muncă, for
marea conștiinței socialiste a mase
lor, sporirea eficienței întregii activi
tăți economice. Au fost subliniate, 
de asemenea, sarcinile mari ce re
vin sindicatelor în ridicarea continuă 
a calificării profesionale a oameni
lor muncii, în promovarea tehnicii 
avansate, în vederea transformării 
acestui cincinal în cincinalul afirmă
rii plenare a revoluției tehnico-știin- 
țifice.

în cursul dezbaterilor s-a insistat, 
de asemenea, asupra necesității ca 
organizația tineretului comunist, prin
cipală rezervă de cadre a partidului, 
Să își intensifice activitatea de edu
care a tinerei generații în spiritul 
tradițiilor revoluționare ale partidului 
nostru, al hotărîrii de a contribui cu 
toate forțele la lupta poporului pen

tru edificarea noii orînduiri. Partici
panții la discuții au subliniat Impor
tanța aplicării în viață de către 
toate organele de partid, în munca 
cu tineretul, a indicațiilor cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru 
consacrată problemelor propagandei 
și ideologiei.

Evidențlindu-se experiența pozi
tivă dobindită, consfătuirea a subli
niat necesitatea de a se intensifica 
participarea activă și efectivă a fe
meilor la întreaga noastră viață po
litică șl economlco-socială, la mun
ca de conducere în toate sferele de 
activitate, pentru ca rolul lor să fie 
și în acest domeniu pe măsura for
ței pe care o reprezintă in societa
tea noastră.

Vorbitorii au arătat că dezvolta
rea activității organizațiilor de masă 
și obștești la nivelul cerințelor tot 
mai înalte pe care partidul, secre
tarul său general le pun în fața a- 
cestora este nemijlocit legată de 
îmbunătățirea continuă a activității 
de conducere și îndrumare a aces
tora de către comitetele județene de 
partid, corespunzător cerințelor tot 
mai complexe pe care le ridică prac
tica edificării orinduirii socialiste 
multilateral dezvoltate.

In intervențiile lor, participanții la 
consfătuire au subliniat deosebila 
însemnătate politică a apropiatelor 
alegeri generale de deputați pentru 
consiliile populare municipale, oră
șenești și comunale — formă a de
mocrației noastre socialiste, a parti
cipării milioanelor de cetățeni de la 
orașe si sate la rezolvarea proble
melor dezvoltării localităților patriei, 
a țării întregi — precum și modul 
în care trebuie acționat pentru des
fășurarea acestei mari acțiuni poli
tice în cele mai bune condiții. 
Organele de partid și de stat, co
muniștii vor acționa cu întreaga lor 
capacitate, desfășurînd o intensă 
activitate politico-educativă și orga
nizatorică, în vederea transformării 
campaniei electorale într-o unanimă 
exprimare a voinței și hotărîrii oa
menilor muncii de a transpune în 
viață, în deplină coeziune, marile 
obiective înscrise în Programul parti
dului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism. 
Expresie viguroasă a profundului 
democratism al orinduirii noastre, 
alegerile de la 20 noiembrie se vor 
constitui într-o dezbatere la scară 
națională, pătrunsă de un înalt simț 
patriotic și civic, a realizării preve
derilor cincinalului, a neajunsurilor 
care mai există și a măsurilor și 

sarcinilor ce se impun în continua
re pentru îmbunătățirea muncii, dez
batere la care să participe un cit 
mai mare număr de cetățeni, din 
toate sectoarele economico-sociale.

în același timp, reliefînd amploa
rea și complexitatea sarcinilor de- 
curgînd din hotăririle Congresului al 
Xl-lea, nivelul superior de responsa
bilitate socială pe care o implică 
exercitarea mandatului de deputat, 
vorbitorii au subliniat necesitatea 
unei exigențe maxime în alegerea 
celor ce vor fi învestiți cu încrederea 
alegătorilor și care să fie intr-ade- 
văr cei mai buni dintre cel buni în 
transpunerea în viață a politicii 
partidului nostru, a sarcinilor ce le 
revin la locul de muncă, cit și în 
soluționarea, pe plan local, a dife
ritelor probleme economice, sociale, 
gospodărești-edilitare de interes ge
neral.

Vorbitorii șl-au exprimat hotărîrea 
de a acționa astfel încît apropiatele 
alegeri să fie o puternică expresie 
a unității indestructibile a tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de na
ționalitate, in |urul Partidului Comu
nist Român, al Comitetului său Cen
tral, în jurul secretarului general al 
partidului, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a hotă
rîrii întregului popor de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului.

Vorbitorii s-au angajat în fața con
ducerii partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, că vor 
face totul pentru valorificarea în 
practică a bogatei experiențe sinte
tizate de actuală consfătuire, a in
dicațiilor și îndrumărilor secretarului 
general al partidului, pentru ca acti
vitatea fiecărei organizații de partid 
să se perfecționeze în continuare, 
să se ridice la nivelul rolului și mi
siunii^ ce revin Partidului Comunist 
Român în conducerea destinelor na
țiunii noastre socialiste pe calea 
progresului, bunăstării și fericirii. Ei 
au exprimat hotărîrea de nezdrun
cinat a organelor și organizațiilor 
de partid, a tuturor comuniștilor de 
a nu precupeți nimic pentru înde
plinirea exemplară a obiectivelor 
cincinalului, a Programului de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate adoptat de Congresul 
al Xl-lea al partidului.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul NiCOldO 
Ceaușescu, secretarul general 
ol Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

CU TOA TE FORȚELE LA SEMĂNA T!
Concomitent cu ampla mobilizare de forte la strînsul, transportul și 

depozitarea roadelor acestei toamne, începînd cu această săptămină lu
crătorii ogoarelor și-au înscris pe agenda de muncă o nouă lucrare de 
maximă importantă : însămînțarea cerealelor de toamnă. Din datele Cen
tralizate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că, 
pină la 23 septembrie, griul a fost insămintat pe 58 500 ha. iar orzul și 
orzoaica pe 146 000 hectare, lucrările fiind începute îndeosebi în județele 
din nordul și sudul Moldovei. Cîmpia Munteniei și centrul Transilvaniei, 
întrucit și în celelalte zone ale țării există acum condiții favorabile pen
tru semănat, se impune ca această lucrare să înceapă cu toate forțele în 
toate județele. Nu trebuie uitat că orice întîrziere la semănat, fată de 
perioada optimă, poate însemna un minus de recoltă. Iată de ce se cere 
ca ritmul de lucru să fie intensificat în toate unitățile agricole, astfel

ca în cel mai scurt timp să se Încheie însămînțarea orzului și a orzoaicei 
și. totodată, lucru posibil și necesar, ca pînă la 1 octombrie grîul să se 
însămînțeze pe jumătate din suprafețele prevăzute a se cultiva cu această 
plantă.

Semănatul la timp și la un tnalt nivel agrotehnic implică o mare 
răspundere și exigentă sporită din partea mecanizatorilor și a specia
liștilor pentru executarea de lucrări de cea mai bună calitate — de la 
arături, pregătirea terenului și pînă la însămînțarea propriu-zisă. Mai 
mult ca oricînd. acum se cere ca fiecare om la locul lui de muncă — trac
torist. inginer agronom, supraveghetor pe semănătoare — să-și facă da
toria cu conștiinciozitate, cu răspundere profesională și comunistă, întrucit 
de calitatea insămînțărilor depinde mult ca în vara viitoare să stringent 
recolte îmbelșugate.

Au îndeplinit planul pe nouă luni

Specialistul agricol - prezent in cimp, 
acolo unde se hotărăște soarta recoltei
Pentru Insămințarea celor 63 000 

hectare cu culturi de toamnă, in co
operativele agricole din județul Dîm
bovița sint mobilizate in aceste zile 
aproape 700 de echipe mixte de me
canizatori și cooperatori, care dispun 
de 500 de semănători. 700 de discuri 
și peste 1 500 de pluguri. După numai 
citeva zile de la declanșarea actualei 
campanii de însămînțări. mecaniza
torii și cooperatorii au raportat, vi
neri seara. încheierea semănatului la 
două din culturile de toamnă : orz și 
masă verde. Acum se lucrează cu 
toate forțele la însămînțarea griului, 
cultură la care — potrivit planului 
— trebuie să se obțină în 1978 o pro
ducție medie la hectar cu cel puțin 
500—600 kg mai mult decît cea înre
gistrată în acest an.

Realizarea acestui obiectiv este 
condiționată atît de încadrarea semă
natului în perioada optimă stabilită, 
cit și de executarea unor lucrări la 
nivelul exigentelor impuse de agro
tehnica modernă. In actualele condi
ții de dotare tehnică, respectarea în
tocmai a acestor cerințe ține aproape 
în exclusivitate de activitatea specia
liștilor, de capacitatea șl spiritul lor 
organizatoric de a adapta regulile 
de ordin general la condițiile speci
fice din fiecare unitate, de pe fieca
re solă în parte.

în raidul întreprins prin unități a- 
gricole situate în zona de sud a ju
dețului Dîmbovița am intîlnit zeci și 
zeci de exemple care demonstrează 
că majoritatea specialiștilor, conști
ent! de importanța misiunii lor. își 
consacră întreaga activitate în cimp. 
alături de mecanizatori și coopera
tori. organizînd si îndrumînd munca 
acestora în aplicarea corectă a teh
nologiilor stabilite, pentru utilizarea 
la întreaga capacitate a mașinilor. In
tr-o asemenea postură de partici
pant activ, de specialist care înțelege 
marea răspundere ce îi revine in a- 
ceasită calitate, acum cind se dă via
ță noii recolte, l-am întîlnit și pe in
ginerul șef al cooperativei agricole 
din Lucieni, tovarășul Constantin 
Costea. Terenul pregătit exemplar, 
sămînța curată și sănătoasă, organi
zarea perfectă a fluxului tehnologic, 
respectarea întocmai a densității sta
bilite — iată numai citeva repere 
care justifică din plin asistenta teh
nică și calificată a inginerului. Asis
tență care, așa după cum ne spu
neau mecanizatorii Ion Tamaș. Ni
colae Banii, II ie Popa și Gheorghe 
Iancu. începe odată cu munca lor. în 
zorii dimineții, și continuă pînă sea
ra tîrziu.

Ordine de lucru, certificate cu cali
ficative de foarte bine, dar mai ales 
cu probe evidente în teren, se sem

nează seara și la cooperativele agri
cole din Băleni Sîrbi și Pitaru. Și 
aici exigența și competența profesio
nală a specialistului se imbină cu 
hărnicia și răspunderea celor aflați 
la volanul tractorului. Conlucrare 
ce, în mod cert. își va găsi răsplata 
în sporuri mari de recoltă.

Dar. așa cum ne mărturisea tova
rășul Ion Bucur, secretar al Comite-

DÎMBOVIȚA

tulul județean Dîmbovița al P.C.R.. 
pentru realizarea principalului obiec
tiv care stă în fata agriculturii dîm- 
bovițene in anul viitor — creșterea 
substanțială a producțiilor de griu la 
hectar — este nevoie. înainte de toa
te, de o exigență sporită fată de ca
litatea lucrărilor la semănat. Si a- 
ceasta privește toate organele agrico
le. toți specialiștii care participă 
la efectuarea acestei lucrări. Și nu 
întîmplător. interlocutorul nostru in
sista asupra acestei exigente. Pentru 
că trebuie să o spunem că. în ciuda 
măsurilor clare și ferme luate de co
mandamentul județean in acest sens, 
mai sînt specialiști care neglijează 
respectarea normelor agrotehnice, to
lerează efectuarea unor lucrări de 
slabă calitate. Pot oare spune pre

In |udețul Brăila, Importanta forțe mecanice au fost concentrate la pregătirea 
terenului pentru a se crea front de lucru semănătorilor. La cooperativa 
agricolă din Bărăganu, cu o zl înainte de semănat, terenul este mărunțit șl 

afinat pentru a se realiza un bun pat germinativ

ședintele consiliului intercooperatist 
Dragomirești. ing. Victor Sencu. sau 
specialiștii din cooperativa agricolă 
Raciu că iși fac datoria cu simt de 
răspundere, de vreme ce chiar sub 
ochii lor mecanizatorii arau fără să 
grăpeze o solă pe care se va însă- 
mînța grîu ? Așa cum de altfel nu poa
te să spună nici inginerul șef al co
operativei agricole din Hăbeni. care a 
lisat asistenta tehnică la semănatul 
unei parcele cu grîu pe seama a... 
două cooperatoare. Asemenea situa
ții. ca șl cea de la cooperativa agri
colă din Dărmănești. unde se efec
tuează lucrări necorespunzătoare, ri
dică cu deosebită putere problema 
creșterii răspunderii — de la directo
rul direcției agricole pînă la cel mai 
tînăr specialist angajat în agricultura 
județului Dîmbovița — pentru calita
tea lucrărilor. Organizarea și desfă
șurarea în cît mai bune condiții a 
însămînțărilor de toamnă trebuie să 
constituie pentru toți specialiștii din 
unitățile agricole din județul Dîmbo
vița. pentru toate cadrele de condu
cere și mecanizatori cea mai impor
tantă îndatorire de pe agenda de lu
cru a acestor zile, pe care trebuie să 
o îndeplinească cu răspundere și exi
gentă. Numai în aceste condiții se va 
putea asigura realizarea integrală a 
sarcinilor mari stabiliți’privind spo
rirea recoltei la această cultură.

Iosif POP 
Constantin SOCI 

încă din primele zile ale acestei 
săptămîni, unitățile agricole de 
stat și cooperatiste din județul 
Galați au început insămințarea 
cerealelor de toamnă, care vor 
ocupa circa 102 000 ha. „întrucit 
la cerealele păioase, toate lu
crările se execută mecanizat — 
ne spunea Gheorghe Savin, di
rectorul Trustului S.M.A. — toți 
mecanizatorii sînt hotăriți, ca în 
acest an, să facă o „campanie 
a calității" la semănat". De 
acest lucru ne-am convins pe 
teren. în fotografie prezentăm 
un aspect de muncă de la in
sămințarea griului pe terenurile 
cooperativei agricole Tulucești.

Foto : A. Papadiuc

Brăila, duminică. 17 septembrie 
1977. Ora 7 dimineața. Ne aflăm 
pe șantierul de locuințe de pe strada 
Plantelor. Aici se construiesc 256 
apartamente. Se lucrează intens. Ni
meni nu se plimbă, nimeni nu stă. 
Se sapă la canalizări si șanțuri pen
tru traseele termice, la umpluturi in 
casete sau se manipulează betoane. 
Printre oamenii îmbrăeati în echipa
ment specific constructorilor, obser
văm zeci și zaci de bărbați si femei 
in haine de oraș. Cum se explică 
prezența lor aici ?

— Nu numai aici, ci si pe șantie
rele din cartierele Obor. Radu Negru 
Si Viziru. din microraionul Progresul, 
ansamblul Victoria si pe altele din 
Brăila, acolo unde se înalță blocuri de 
locuințe — ne spune tovarășul Ion 
Nicolae. secretar al comitetului muni
cipal de partid. Sint oameni care vor 
primi apartamente în acest an și care 
au hotărît să presteze voluntar, chiar 
pe locui unde vot locui, cite 100 ore 
de muncă patriotică. Dar nu numai 
duminică îi poți găsi pe acești oa
meni pe șantier, ci si în celelalte zile 
de lucru, după ce prestează orele de 
program obișnuite, fie la întreprinde
rea de utilaj greu „Progresul", la 
șantierul naval. Laminorul. întreprin
derea de reparații. Practic, oameni ai 
muncii din toate întreprinderile si in
stituțiile orașului.

Există in acest sens o evidență 
strictă. Șetii de loturi trec în foile de 
prezentă ale fiecăruia numărul de 
ore prestate, iar la sfîrșit. odată cu 
Inmînarea cheilor apartamentului, fie
care prezintă actul prin care sînt con
firmate numărul de 100 ore de mun
că patriotică efectuate. în ultimul 
timp, datorită contribuției acestor oa
meni. productivitatea muncii pe șan- 
tiereld de locuințe ale Brăilei a cres
cut simțitor, deși se poate face încă

Industria 
județului lași

Intr-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.K., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din județul lași ra
portează că în cursul zilei do 
23 septembrie au îndeplinit planul 
producției globale industriale pe pri
mele 9 luni ale anului. Avansul 
ciștigat creează condiții pentru reali
zarea pînă la sfîrșitul lunii septem
brie a unui spor de producție in va

■ ana a a a a a
mai mult. Inițiativa s-a născut in co
lectivul de muncă de pe platforma 
chimică a Brăilei : acolo s-a lansat 
chemarea ca după cele 8 ore de pro
gram viitorii beneficiari să participe 
la lucru pentru ridicarea apartamen
telor în care vor locui.

— Acesta este — ne-a spus tova

Veți primi apartamente.

Cu ce contribuiți la realizarea lor mai devreme ?

BRĂILA: Zilnic, peste 1200 cetățeni 
in ajutorul constructorilor

rășul Gheorghe Mălureanu. șeful 
compartimentului investiții de pe 
platforma chimică — răspunsul nos
tru la chemarea partidului, a secre
tarului general de a participa la rea
lizarea integrală a planului de con
strucții de locuințe pe acest an. Dar 
și dintre cei care au locuințe, au ve
nit să-și ajute tovarășii de muncă, 
marea familie a muncitorilor.

Pe șantierul ansamblului de locu
ințe din microraionul ..Progresul" 
discutăm cu Tudorel Hamza, maistru 
coordonator de lucrări. 

loare de 440 milioane lei. Intre altele, 
se vor realiza peste prevederile de 
plan 240 milioane kW/oră energie c- 
lectrică, 3 900 tone profile îndoite din 
oțel, 2 500 tone fire și fibre sintetice, 
11 000 mp plăci, din așchii din lemn, 
852 mp uși-ferestre, 1 550 mii mp țe
sături. 2 015 tone ulei comestibil, 
398 tone produse lactate, 156 tone 
legume conservate, medicamente in 
valoare de 103 milioane lei, mobilă 
și mobilier din lemn in valoare de 
2.8 milioane lei și alte produse. 
(M. Corcaci).

a a a a a a
— Aici — ne spune el — alături 

de constructorii de locuințe au pus 
umărul și alti 130 de constructori, 
dar de... excavatoare. Mi se pare fi
resc, mai ales că pînă la sfîrșitul lui 
septembrie în acest ansamblu se vor 
muta 300 de familii ale tovarășilor 
lor și chiar unii dintre cei care sint 

acum pe șantier. S-au remarcat prih 
seriozitate și calitatea muncii depuse 
echipele conduse de Costel Dehe- 
leanu și Dumitru Drăgan. ambii lă
cătuși la „Progresul".

Nu mai puțin da 300 de anga
jați de pe platforma chimică s-au 
oferit să lucreze pe șantierele 
de construcții după orele de pro
gram la punctele de lucru in care 
se vor ridica apartamentele ce Je 
sint repartizate din fondul întreprin
derii. De asemenea, ei vor realiza o 
serie de locuințe în regie proprie,

Industria 
județului Buzău

.Prin organizarea mai bună a acti
vității, folosind judicios capacitățile 
de producție din dotare, oamenii 
mumcii din industria județului 
Buzău au realizat, cu 8 zile mai de
vreme, planul de producție aferent 
celor nouă luni din acest an, 
ceea ce permite obținerea peste pre
vederi a unei producții industriale 
în valoare de 295 milioane lei. In 
acest fel, în intervalul de timp care 
a mai rămas pină la sfîrșitul lunii 
septembrie, vor fi obținute supli
mentar, intre altele: 4 000 mc che
restea, 2 000 rup geam tras, 70 000 
mp geam șlefuit, 2 000 tone sirmă 
trasă și zincată, 3 800 tone plase 
sudate, 600 000 bucăți cărămizi .și 
blocuri ceramice, confecții-textile în 
valoare de 13 milioane lei și mo
bilier din lemn de peste 14 milioane 
lei. (Mihai Bâzu).

Industria 
municipiului Bacău

Industria municipiului Bacău și-a 
realizat, cu o săptămină mai devreme, 
sarcinile de plan pe cele trei tri
mestre ale anului. Datorită acestui 
avans, se preconizează Înregistrarea, 
pină la finele lunii septembrie, a 
unui spor de producție echivalent 
cu 175 milioane lei. Sporul men
ționat, provenit aproape in în
tregime de pe urma creșterii pro
ductivității muncii, se concretizează 
intr-un mare volum de piese de 
schimb, mașini-unelte, organe de 
asamblare, mobilă, celuloză, țe
sături și alte produse necesare eco
nomiei naționale. (Gheorghe Baltă).

prin contribuția exclusivă a lucrăto
rilor unității, începînd cu executarea 
fundațiilor și pină la predarea lor be
neficiarilor. Este vorba, de exemplu, 
de două blocuri de garsoniere care vor 
însuma 208 locuințe, un cămin 
pentru tineret cu 300 de locuri și un 
bloc pentru familiști cu 40 de apar
tamente.

Cuvinte de apreciere la adresa 
muncitorilor a avut și ing. Lucia 
Dobrescu. directorul I.C.M.J. Brăi
la, care a adăugat : „Pînă la 
sfîrșitul lunii decembrie trebuie 
să mai predăm aproape 2 000 de 
apartamente și sînt.em convinși că 
vom reuși, mai ales că zilnic pe șan
tierele noastre vin să lucreze veste 
1200, de oameni din alte întreprin
deri și instituții. Sînt de la „La
minorul". de la șantierul naval. în
treprinderea de reparații si „Pro
gresul". practic de peste tot. Ajuto
rul acordat nouă s-a făcut simțit si 
altfel. întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul", de exemplu, ne-a exe
cutat la cerere vibrosonete pentru 
baterea pilonilor de la fundațiile 
blocurilor, iar „Laminorul". între
prinderea de reparații Si fabri
ca metalurgică ne-au confecționat 
seturi de cofraje, I.T.A. nu ne
mai tace tradiționalele obstrucții in 
repartizarea mașinilor, iar Insula
Mare a Brăilei și NAVROM ne-au 
pus la dispoziție bacuri pentru trans
portul peste Dunăre a pietrei prove
nite din carierele de la Măcin. Comi
tetele județean și municipal de partid 
urmăresc îndeaproape graficele de 
execuție a lucrărilor și sînt convinsă 
că vom îndeplini întocmai toate pre
vederile planului".

Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteil”
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Telegramă de felicitare adresată tovarășului 
LOUIS VAN GEYT

Președintele Partidului Comunist din Belgia
Dragă tovarășe Louis Van Geyt,
La cea de-a 50-a aniversare a zilei dumneavoastră, vă adresez, în numele 

C.C. al P.C.R. și al meu personal, un salut prietenesc, calde felicitări și cele 
mai bune urări.

Sint convins că bunele relații de prietenie, solidaritate și colaborare între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Belgia vor cunoaște 
o evoluție ascendentă, ceea ce corespunde dezvoltării prieteniei și conlucrării 
dintre popoarele și țările noastre, întăririi unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste în 
lupta pentru pace, securitate, colaborare și progres social în Europa și în 
întreaga lume.

Vă dorim, tovarășe Van Geyt, viață lungă, putere de muncă și noi 
succese în activitatea pe care o desfășurat! în conducerea Partidului Comunist 
din Belgia, pentru promovarea intereselor și aspirațiilor vitale ale clasei 
muncitoare, ale poporului belgian, pentru triumful idealurilor păcii, democrației 
și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Președintele Mexicului, 
Jose Lopez Portillo, a primit echipa 
feminină de gimnastică a României 
CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager- 

ores). — în încheierea turneului în
treprins în Mexic de echiDa femi
nină de gimnastică a României, pre
ședintele Statelor Unite Mexicane, 
■Jose Lopez Portillo, a primit pe gim
nastele românce la reședința sa de 
la „Los Pinos".

Șeful statului mexican a felicitat 
cu căldură pe gimnastele românce 
pentru demonstrațiile oferite publi
cului din Mexic, demonstrații care 
s-au evidențiat printr-o înaltă măies
trie sportivă. El le-a urat, totodată, 
succese în continuare în competiții 
si la învățătură.

In cuvintul său. directorul general 
al Institutului național al sportului 
din Mexic. Guillermo Lopez Portillo.

puternicul ecou De plan 
prezenței gimnastelor din

a subliniat 
național al 
România, aportul lor la întărirea re
lațiilor dintre cele două țări, pre
cum si la dezvoltarea sportului de 
masă în Mexic și. în mod deosebit, 
a gimnasticii.

La sfirsitul Întrevederii, președin
tele Jose Lopez Portillo a adresat 
Încă o dată calde felicitări Nadiei 
Comăneci si coechipierelor sale. 
Tripla campioană olimpică Nadia 
Comăneci a exprimat președintelui 
Mexicului mulțumiri si recunoștință 
pentru primirea si atentia cu care a 
fost înconjurată echipa gimnastelor 
din România. în tot timpul rit s-a 
aflat in Mexic.

Cronica zilei
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, o delegație 
a Consiliului păcii din Egipt, con
dusă de Abou Seif Youssef, membru 
al conducerii consiliului, ne-a vizi
tat tara în perioada 16—24 septem
brie. în timpul șederii în tara noas
tră. oaspeții egipteni au avut con
vorbiri la Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii. Asociația de 
prietenie româno-egipteană. Acade
mia „Ștefan Gheorghiu". Ministerul 
Educației si Invătămîntulul. redacția 
revistei „Era socialistă", redacția zia
rului „Scînteia". Consiliul județean 
Mures al F.U.S. ; au fost vizitate o- 
biective industriale, agricole, social- 
culturale si turistice din București 
si județul Mureș.★

Vineri la amiază, la Casa centrală 
a armatei a fost deschisă o expozi
ție de fotografii dedicată apropiatei 
aniversări a Zilei Armatei populare 
ungare. Expoziția înfățișează aspecte 
din viata și activitatea militarilor 
unguri, precum și unele momente 
semnificative ale relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și R. P. Ungară. 
La festivitate au participat generali 
și ofițeri superiori din garnizoana 
București. Au fost, de asemenea, pre
zenți colonelul Joszef Lukacs. atașa
tul militar și aero al R.P. Ungare la 
București, și membri ai ambasadei. 
Expoziția a fost deschisă de genera- 
lul-maior Constantin Antip. care a 
rostit o alocuțiune. în întîmpinarea 
aceleiași aniversări. Gyorgy Bicză, 
ambasadorul Republicii Populare Un
gare în Republica Socialistă Româ
nia, și atașatul militar al R.P.U. s-au 
întilnit cu cadre si elevi din Școala 
militară de ofițeri activi de 
„Aurel Vlaicu" si cu militari 
unitate a armatei noastre.

Primire Ia Consiliul de Miniștri
Tovarășul Ion Pățan, vlceprim-mi- 

nistru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, l-a primit, vineri, pe 
Edmundo Sangenis. subsecretar de 
stat pentru comerț exterior, conducă
torul delegației argentinene care a 
participat la lucrările celei de-a Il-a 
sesiuni a Comisiei mixte interguver- 
namentale româno-argentineană.

Cu acest prilej, au fost examinate 
rezultatele lucrărilor actualei sesiuni 
a comisiei mixte, evidențiindu-se 
cursul ascendent al relațiilor econo-

mice, precum si posibilitățile de creș
tere și diversificare a 
comerciale dintre cele

★
în aceeași zi a fost 

final al celei de-a Il-a 
misiei mixte 
româno-argentineană.

Documentul prevede măsuri con
crete de impulsionare a" conlucrării 
româno-argentinene în domeniul eco
nomic. pentru adîncirea în continuare 
a relațiilor comerciale dintre cele 
două țări.

schimburilor 
două țări.

semnat Actul
Sesiuni a Co- 

interguvernamentale

(Agerpres)

Concert susținut de compozitorul 
Mikis Theodorakis și formația sa

La concert au asistat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministru 
pentru problemele tineretului. re
prezentanți ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, un numeros public. 

Au fost prezenți Dimitri A. Pa- 
padakis, ambasadorul Republicii E- 
lene la București, alti membri ai 
corpului diplomatic.

Sub egida Consiliului Culturii șl 
Educației 
avut loc, 
culturii, 
noscutul 
Mikis Theodorakis. 
formația sa. într-un 
ritate umană, muzicienii oaspeți au 
hotărit ca beneficiul acestui concert 
să fie depus în Contul omeniei 1977. 
Programul, care a cuprins si piese 
din creația apreciatului artist Mikis 
Theodorakis, valorificînd bogatele 
tradiții ale muzicii grecești, a fost 
primit cu căldură șl răsplătit cu a- 
piauze ds publicul bucurestean.

Socialiste, 
la Palatul 

un concert 
compozitor

vineri seara a 
sporturilor și 

susținut de cu- 
și dirijor grec 
împreună cu 

gest da solida-

ÎN PREZENȚA PREȘEDINTELUI VENEZUELEI,

CARLOS ANDRES PEREZ, A AVUT LOC

Demonstrația de gală 
a gimnastelor românce la Caracas 

CARACAS 23 (Agerpres). — La 22 
septembrie, în sala „El Poliedro" din 
Caracas, echipa feminină de gimnas
tică a României. în componenta că
reia figurează tripla campioană olim
pică Nadia Comăneci. și-a început 
programul de concursuri demonstra
tive în Venezuela.

La spectacolul de gală au asistat 
Carlos Andres Perez, președintele 
Republicii Venezuela, și soția, 
doamna Blanca Rodriguez de Perez, 
membri ai guvernului venezuelean, 
reprezentanți ai vieții culturale și 
sportive, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați la Caracas, un nume
ros și entuziast public.

Evoluția gimnastelor românce a 
fost răsplătită cu îndelungi, aplauze 
de cei peste 10 000 de spectatori.

de sportivele din România,Alături 
au participat la această strălucită de
monstrație — care s-a transformat 
într-o manifestare a prieteniei dintre 
cele două țări — gimnaste și gim- 
naști din Venezuela.

în legătură cu prezenta în Vene
zuela a renumitelor sportive din Ro
mânia. presa venezueleană a dedicat 
spatii largi unor articole deosebit de 
elogioase cu privire la nivelul înalt 
de măiestrie si la prestigiul mondial 
dobîndit de gimnastica românească.

Semnificative in acest sens sint ar
ticolele apărute în publicațiile „El 
Nacional", „El Universal". „2001“, 
„Meridiano", „El Mundo", „Ultimas 
Noticias".

Demonstrația sportivelor românce 
a fost transmisă .în Intregjnje de te
leviziunea venezueleană.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Reuniunea inaugurală 
a campionatelor balcanice

BOX

La Bursa au început întrecerile 
campionatelor balcanice de box. la 
care participă sportivi din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia. România și Tur
cia.

în gala inaugurală, pugiliștii ro
mâni au obținut trei victorii ; la ca
tegoria semimuscă,___ 1____ *, Săli Adem l-a 
învins la puncte pe bulgarul Niko-

Iov, în limitele categoriei cocos Nicu 
Popa a cîștigat prin abandon în're
priza I în fața lui Raicev (Bulgaria), 
iar la categoria semimijlocie Cornel 
Hoduț l-a învins prin abandon în 
repriza a Il-a pe Ozugluz (Turcia). 
Ion Budușan (categ. ușoară) a pier
dut la puncte în meciul cu iugoslavul 
Puzovici.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
v Continuindu-și pregătirile în ve
derea campionatelor europene de vo
lei, echipa feminină a României a 
susținut la Varșovia un nou joc de 
verificare în compania reprezentativei 
Poloniei. Echipa română, din rîndul 
căi ;ia s-au remarcat Irina Petculeț, 
M.' ia Enache și Ileana Șiclovan. a 
ob nut victoria cu scorul de 3—0 
at 15—13).

6—2 ; Higueras (Spania) — Jauffret 
(Franța) 6—3, 6—7, 9—7 ; Gildemeis- 
ter (Chile) — Zugarelll (Italia) 6—2, 
6—3 ; Proisy (Franța) — Crealy 
(Australia) 6—2, 4—6, 6—0.

aviație 
dintr-o v r a
loc la 
in pre-

★
Vineri la amiază ■ avut 

Muzeul de artă din Craiova, 
zenta a numeroși locuitori ai muni
cipiului, a unor reprezentanți ai con
siliului popular municipal si institu
țiilor locale de artă, vernisajul ex
poziției „Desenatori si acuarelisti en
glezi între 
prinde 80 
complexă, 
prezentînd 
perioade.

anii 1900 șl 1950". Ea cu- 
de lucrări, cu tematică 

semnate de 31 artiști re- 
toate curentele acestei

★
Cu prilejul „Zilei solidarității in

ternaționale a ziariștilor", vineri a 
avut loc in Capitală, la Casa Scin- 
teii. o adunare la care au participat 
redactori din presa centrală, de la 
Radioteleviziune si de la Agerpres. 
Despre semnificația acestei zile, des
pre solidaritatea ziariștilor din tara 
noastră cu lupta gazetarilor demo
crat! Si progresiști din întreaga 
lume, împotriva imperialismului, co- 
lonialiiSmului si neocolonialismului. 
pentru libertate si pace, a vorbit 
tovarășa Maria Costache, membră 
a Consiliului ziariștilor, redactorul- 
sef al revistei „Femeia".

(Agerpres)

Ieri tn (ară i Vreme* a-a răcit tn 
toate regiunile. Cerul » fost variabil, 
mal mult noros. Au căzut ploi tempo
rare tn Dobrogea șl cu caracter local 
în sudul șl estul Munteniei și tn sudul 
Moldovei. La vîrful Iezer a nins. Vtn-

• tul a suflat slab pînă la potrivit eu 
intensificări Izolate tn nordul Moldovei 
și sudul Crișanel ptnă la 40—50 km pe 
oră. Temperatura aerului la ora 14 era 
cuprinsă intre 8 grade la Avrămeni, 
Ocna Sugatag (Maramureș) și la Jo
seni șl 21 de grade la Băllești.' tn estul 
Banatului, centrul Transilvaniei și zona 
de munte, local, s-a semnalat ceață. In 
București : vremea s-a răcit 
rul a fost variabil, mai mult 
mineața, cînd a plouat slab, 
suflat slab pină la potrivit,
tura maximă a fost de 21 grade.

sud-est la Începutul interva- 
cădea ploi de scurtă durată, 
sufla slab pină la moderat, 
pe oră. Intensificări locale 
durată se vor semnala tn

cinema
• Făgăduiala : PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 17,30.
• Odiseu și stelele : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Hercule în centrul Pămintului : 
LUCEAFĂRUL — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18.45; 20,45, la grădină

9; 11,15;

ușor, ce- 
noros di-
Vintul a 
tempera-

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
26 și 27 septembrie. în țară : Vremea 
Va continua să se răcească mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va fi 
variabil cu înseninări mal persistente 
noaptea tn jumătatea de nord a țării. 
Izolat, în 
lului, vor 
VîntUl va 
20—30 km 
de scurtă
primele zile 40—50 km pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
2 și 10 grade, izolat mai coborîte în 
jumătatea de nord 
edițiile atmosferice 
producerii brumei, 
fi cuprinse între 10 
lat mai ridicate. In București : 
mea va continua să se răcească mai 
ales în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi variabil cu înnorari mai ac
centuate la început, cînd va 
Vint slab, pină la moderat.

a țării, unde con- 
vor fi favorabile 
Iar maximele vor 

și 20 de grade, izo-
Vre-

ploua slab.

O

Competiția internațională mascu
lină de volei de la Lublin s-a înche
iat cu victoria primei reprezentative 
a Poloniei, urmată in clasament de 
selecționata secundă a Poloniei, for
mațiile României si Franței. în ulti
ma zi a turneului, voleibaliștii ro
mâni au Învins cu scorul de 3—0 
(15—10. 15—8. 15—11) echipa Franței, 
iar Polonia (A) a dispus cu 3—0 de 
Polonia (B).

Tenismanul francez Patrice Domin
guez s-a adresat federației franceze 
de specialitate cerind să se Interzică 
racheta cu dubhi cordaj „Wonder", a 
cărei utilizare a provocat proteste șl 
divergente la turneul ce se desfă
șoară In aceste zile la Paris.

Jucind cu noua rachetă, francezul 
Georges Goven l-a eliminat pe ro
mânul Ilie Năstase în primul tur al 
competiției, iar Dominguez însuși a 
fost învins de australianul Dick 
Crealy, care și el jucase cu o rache
tă cu dublu cordaj.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 23 SEPTEMBRIE 1977

Fond de câștiguri: 586 811 lei, pluș 
107 837 lei, report la

Extragerea I: 80 9
10 87

Extragerea a II-a:
76 62 81 34

„DER SPIEGEL"

categoria î.
63 71 72 18 23

48 45 90 88 S6

1,30; 11,90:

După șapte runde. In turneul in
ternațional de șah de la Varșovia, 
maestrul român Aurel Urzică se 
menține lider cu 6 puncte, fiind ur
mat de Snelder (Suedia) — 5,5 punc
te, Maciejewski și Sliwa (ambii Po
lonia) — cîte 5 puncte, Bokor (Unga
ria), Adamski, Sledziewski (ambii 
Polonia) — cîte 4,5 puncte etc.

în runda a șaptea, Aurel Urzică l-a 
Învins pe polonezul Adam Kuli- 
gowski.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs desfășurat la 
Krasnodar, atleta sovietică Vilma 
Bardauskene a stabilit un nou re
cord al U.R.S.S. în proba de sări
tură în lungime cu 6,82 m, rezultat 
ce constituie cea mai bună perfor
mantă mondială a sezonului.

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Adine mișcat de tragicul accident al aeronavei companiei de transporturi 

aeriene „Malev", ce B-a prăbușit în zona Urziceni. în urma căruia și-au 
pierdut viața pasageri șl membrii echipajului, în numele Guvernului Repu
blicii Socialiste România și al meu personal, vă exprim profunde senti
mente de compasiune.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiilor celor dispăruți sincere condo
leanțe, iar persoanelor accidentate grabnică însănătoșire.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Plecarea comandantului suprem al forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Vineri după-amiază. mareșalul 
Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, co
mandantul suprem al Forțelor Arma
te Unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care a făcut 
o vizită în tara 
Capitala.

La plecare, pe 
oaspetele a fost 
colonel Ion Cornan, ministrul apără-

noastră, a părăsit

aeroportul Otopeni, 
salutat de general-

rii naționale, de primul-adjunct și 
adjuncți ai ministrului, de generali 
și ofițeri superiori.

Au fost prezenți B. I. Minakov. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice în tara noastră, ge- 
neral-maior A. M. Kuciumov. ata
șatul militar, aero și naval al U.R.S.S. 
La București, membri ai ambasadei 
sovietice.

t
PROGRAMUL 1

12.00 Telex
12,05 Odiseea. Reluarea episodului 6
13,00 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
13,25 Publicitate
13,35 Concert de prînz, în program : 

lucrări de W. A. Mozart : Șase 
dansuri KW 500 ; Mica serenadă 
KW 525. Interpretează orchestra 
Hadioteleviziunii, dirijori Carlo 
Zecchi (Italia) și Petre Bocotan

14,05 Oameni și fapte din noua istorie 
a țării. Reportaj la C.A.P. Scorni- 
cești-Olt

14,20 Din creația compozitorului Mișu 
lancu

14,30 Deschizător de drumuri. Emisiune 
dedicată acad, ion Simionescu, 
valoros geograf, geolog și paleon
tolog român

15,00 Stadion * Campionatul mondial de 
gimnastică acrobatică (transmisiu-

ne de la Katowice) • Hochei : 
Canada — U.R.S.S. (selecțluni în
registrate de la Praga) • Fotbal : 
R.D.G. .......... ....................................
de la Berlin) 
România - 
spectatorii 
greșul" • 
nai

16,40 „cîntarea 
lectura poeților laureați ai Festi
valului Rațional — Gh. Tomozel, 
Szemler Ferenc, Adrian Pâunescu

17,00 Clubul tineretului
17,45 Film documentar : „Muzeul Stork" 

— producție „Al. Sahia" 
Antologia filmului pentru copil șl 
tineret : Stan șl Bran... tn Încurcă
tură
Saptămlna politică Internă șl in
ternațională
Telejurnal
Tribuna experienței înaintate 
Teleenclclopedia
Film serial : Regan
Intilnire
„Toamna se numără... vlnătorii și 
pescarii"
Telejurnal • săptămtna sportivă 
Romanțe și canțonete 
închiderea programului

Scoția (rezumat primit 
' ) • „După meciul

Grecia" și „Printre 
meciului Rapid — Pro- 
Caleldoscop lnternațlo-

României". Versuri tn

18,00

19,10

19.30
19.50
20,00
20,40
21.30

22,15
22.35
23,09

cu satira șl umorul :

Economia occidentală: „Fenomenele de recesiune
persistă și recidivează"

Conform pronosticurilor, finala 
campionatului european masculin de 
baschet ee va disputa între echipele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei.

în semifinale, desfășurate la Liăge, 
echipa U.R.S.S. a întrecut formația 
Cehoslovaciei cu scorul de 
(37—38), avindu-i ca principali 
zatori pe Tkacenko, Belov 
cîte 18 puncte) și Salnikov (16 
te). Coșgeterul echipei cehoslovace a 
fost Brabanec, care a înscris 20 de 
puncte. La rîndul lor, baschetbaliștii 
iugoslavi au obținut o victorie clară, 
cu scorul de 88—69 (45—32), în fața 
reprezentativei Italiei. Din formația 
învingătoare s-au evidențiat Dalipa- 
gici și Kikanovici, care au marcat 32 
puncte și, respectiv, 24 puncte.

BERNA. — Aseară la Berna. In 
meci retur pentru „Cupa campioni
lor europeni" la hochei pe gheață, 
echipa S.K. Berna a învins cu sco
rul de 3—1 (1—0. 1—1. 1—0) formația 
Steaua București, calificîndu-se pen
tru turul următor al competiției.

— 19,30, FAVORIT — 
13,30; 16; 18.15; 20,13.
• Buzduganul cu trei 
CAPITOL — 9; 12,30; 16; 
grădină — 19, PATRIA — 
16; 19,30, EXCELSIOR — 
16; 19,30, MODERN — 9; 
19,30, la grădină — 18,45.
• „Hindenburg" : SCALA — 9;
11,45; 14,30; 17,30; 20,15, FESTIVAL
— 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, AU
RORA — 9; 11.45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19.
• Judecătorul Fayard zis
riful" : EFORIE - .............
16; 18,15; 30,30,
— 19.
• Unde înfloresc 
RIA — 9; 11,15;
20.15, COTROCENI 
15,45; 18; 20,15.
• Adevărata glorie : FEROVIAR
— 9; 12; 16; 19, MELODIA — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19,45, GLORIA — 
9; 12,30; 16,15; 19,15.
• Fratele meu are un frate for
midabil — 9,15; 11,30; 13,45, O 
noapte furtunoasă —• 16; 18; 20 : 
CENTRAL.
• Spaniole la Paris : MIORIȚA '
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45: 20,
GRADINA TITAN — 19.15. GRA
DINA MOȘILOR — 19,15.
• Corsarul negru : GRIVIȚA —
9; 12; 16; 19, TOMIS — 9; 11,45;
14,30; 17.15; 20, la grădină — 19, 
FLAMURA — 11,30; 15,30; 19.
• Ora spectacolului
— 9.
• Epidemia x LIRA
20.15,
• Pisicile aristocrate 
13,45: 16,30, Trei zile
— 18; 20 : DOINA.
• Nora: BUCEGI — 9.30; 12; 15; 
17,30: 20.
• Explozia I FERENTARI — 15,30; 
17,30; 19.30.
• Străina î BUZEȘTI — 9; 12; 
15,15; 18,30, la grădină — 19, ARTA
— 9; 12;
— 19.
• Să nu 
DRUMUL
• Necunoscutul din noapte : GIU
LEȘTI — 9; 11,45; 14,30; 17.30;
30.15, VOLGA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Prețul vieții : POPULAR — 
15,43; 18; 20.

peceți :
19,30. la 
9; 12,30; 
9: 12,30;

12.30; 16;

„Șe-
- 9; 11,15: 13,30;
PARC HOTEL

crinil s VICTO- 
13,30; 15,45; 18; 
— 9; 11,15: 13,30;

î FLAMURA

15.30; 18;

15.15; 18,30, la grădină

crezl că nu mal exist :
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.

14,30;
11,45;

91—78 
reali- 

(ambii 
punc-

• TREN MAGNETIC, 
într-un viitor apropiat se va 
putea parcurge o distanță de 800 
kilometri în numai o oră, iar a- 
ceasta nu pe calea aerului. Con
curent al avionului va deveni un 
tren conceput la un institut din 
orașul sovietic Harkov. Forța de 
tracțiune a trenului va fi un 
motor electric în linie. Roțile 
vor f( înlocuite cu o pernă mag
netică, creată cu ajutorul unor 
electromagneți puternici. în u- 
nicul vagon al trenului vor în
căpea 100 de călători, care, in 
ciuda vitezei mari, nu vor simți 
nici vibrațiile, nici zgomotul.

în optimile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Paris, 
jucătorul argentinean Guillermo Vilaș 
l-a învins 
nul Jairo 
Bertolucci 
4—6, 6—2,
Richardson (S.U.A.) 8—3, 6—4 ; Go- 
ven (Franța) — Bedel (Franța) 6—1,

cu 6—3, 6—0 pe columbia- 
Velasco. Alte rezultate : 
(Italia) — Fillol (Chile)

6—4 ; Barazzutti (Italia) —

• O EXPERIENȚA HI
DRAULICĂ UNICĂ IN 
LUME se află în curs de des
fășurare la Marsilia. Scopul ei 
este să permită recuperarea unui

curs de apă cu un debit mediu 
de zece metri cubl pe secundă, 
ce se „pierde" la circa 20 metri 
adîncime, cu puțin înainte de a 
ajunge în Mediterana. în ciuda 
numeroaselor dificultăți apărute 
pe parcursul cercetărilor, în cel 
13 ani de cînd durează expe
riența, rezultatele sînt promiță
toare : între altele, s-a reușit 
crearea unui rezervor subteran 
cu o capacitate de citeva mili
oane m.c., conținind apă aproa
pe dulce. Salinitatea ei de 3—5 
grame la litru încă nu o face 
potabilă, dar ea poate fi folosită 
pentru irigații. Proiectul intere
sează îndeaproape mai multe 
țări, între care Libia, Italia, 
Grecia și Iugoslavia, unde exis
tă fenomene asemănătoare 
cel studiat la Marsilia.

cu

• COFEINA ESTE 
CANCERIGENĂ? ° an'

• Cartea junglei „ , _
. 13.30. O scrisoare pierdută — îfi;

19 : flacAra.
• Cenușa : FLOREASCA — 9,30; 
13; 16; 19.
• Oaspeți de ieară : VIITORUL
— 16; 18; 20.
• Soarele alb al pustiului t PA
CEA — 16; 18; 20.
• Micul vrăjitor șl marele cinci 
— 9,30; 11,30; 13,30, Salvele Au
rorei — 15.45; 18; 20 : MUNCA.
• Al șaptelea cartuș X PRO
GRESUL — 16; 18; 20.
• Pinocchio — 15,45, Astă-seară 
(lansăm în familie — 18; 20 : COS
MOS.
• Frații mei, păsări călătoare 3 
GRADINA LIRA — 20,13.
• Inspectorul și fantoma : GRĂ
DINA UNIREA — 19.
• Mînie rece ; GRADINA FLA- 
CĂRA — 19.15.

r

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chirița — 19,30,
(sala mică) : Valiza cu fluturi —
19.30. (sala Atelier) ; Cine a fost 
Adam ? — 19,30.
• Filarmonica ,,George Enescu"
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Basarab. 
Solist : Ion Voicu — 20, (sala 
mică a Palatului) : După-amiezile 
muzicale ale tineretului. Recital 
de pian : Remus Manoleanu. Rer 
citai de trio . - ■ • -
pian, Adelina 
Marin Cazacu
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
• Teatrul 
Studio) : 
Ursul
• Teatrul Giulești : Descăpățina- 
rea — 19,30, (la Muzeul militar 
central) : Imn pentru oamenii a- 
cestui pămînt — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : CU 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical .,C. Tă*
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă, supărarca-n hol — 19,30,
(sala Palatului) ; Camping-Boema 
- 17.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Varie
tăți în plic — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română") : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Pisica de una singură ■* 
17.

de

SteluȚa Radu — 
Opreau — vioară, 
— violoncel — 18. 

comedie : Plicul —

Mic : Matca — 19,30. 
„C. I. Nottara" (sala

Jucătorii de cărți — 
19,30.

chetă efectuată de Institutul ja
ponez de cercetare asupra can
cerului răspunde afirmativ, dar 
cu precizarea că ea nu poate fi 
cancerigenă in doze mici, cum 
este consumată in mod normal 
de om. Un grup de cercetători, 
condus de dr. Shozo Takayama, 
a administrat timp de 15 luni, 
de la 30 la 50 mg. de cofeină 
pe zj unui număr de 100 de șoa
reci (50 femele și 50 masculi), 
ceea ce corespunde unui consum 
de 60 pină la 120 de cești de ca
fea zilnic. Șoarecii femeie 
s-au îmbolnăvit de cancer in- 
tr-o proporție de patru ori mal 
mare decît cei care n-au con
sumat
pînă la 20 
masculi au 
canceroase, 
dublul 
sumat 
torilor 
virilor

cofeină, în timp ce 10 
la sută din șoarecii 
prezentat afecțiuni 
ceea ce reprezintă 

de cei ce nu au con-față
cofeină. Potrivit cercetă- 
japonezi, cauza îmbolnă- 
provine din faptul că co-

Analizind tendințele din ultimul timp ale economiei țărilor industria- tere sint încă suficient de puternice 
lisate,, din Occident, revista vest-gertmană „Oer Spiegel" relevă creșterea -m S.U;A. pentru -s-împiedica aluțțf—.

^lesigțțranței cu privire la posibilitățile de redresare a conjuncturii, de ------ : -—*■*“ •-*— • • "
reducere a șomajului și de frinare a inflației in aceste țări. Reproducem 
fmai constatările revistei.

„Specialiștii lumii occidentale — scrie 
«Der Spiegel» — nu pot ajunge Ia 
o părere comună în aprecierea mo
dului cum va evolua. în 1978. con
junctura economică in țările indus
trializate. Un lucru pare însă cert : 
șomajul de masă va fi cu greu stă
vilit. Cînd. în primii ani ai deceniu
lui al șaptelea, statele occidentale 
au pornit lupta împotriva stagnării 
economice și ascensiunii inflației, 
economiștii nu au putut să ofere nici 
o soluție nouă împotriva acestei duble 
nenorociri. în schimb, ei au creat 
rapid un nou cuvint : «stagflația», 
care definește noul tip de criză.

Chiar și după recesiunea din anii 
1974—1975, cea mai grea din perioada 
postbelică, economiștii n-au intrat 
în încurcătură : pentru combinația, 
conturată atunci, între o creștere 
modestă a producției si șomajul care 
lua proporții, ei au reactivat o no
țiune din deceniul al șaselea, apa
rent contradictorie — anume că și 
in timpul recesiunii ar putea încă fi 
menținute ritmuri nozitive de creș
tere — așa-numita «recesiune de 
creștere».

Dificultăți tot mai mari întimpinâ 
Insă economiștii în elaborarea prog
nozelor asupra viitoarei evoluții a 
conjuncturii mondiale. deoarece, 
după «explozia» prețurilor la petrol 
și marea criză din 1974—1975. nu s-a 
mai putut pune nici o bază pe ve
chea lor teză că economia se va re
face cu atît mai puternic cu cit mai 
acută devine criza.

După o expansiune treptată la 
mijlocul anului 1975 și începutul lui 
1976, conjunctura mondială a slăbit 
din nou in cursul anului trecut, in- 
viorindu-se puțin spre sfirsitul anu
lui 1976. Jocul s-a repetat : contrar 
așteptărilor cercetătorilor economiști, 
in britna jumătate a anului 1977 for
țele stimulatoare s-au diminuat din 
nou. mai ales în țările vest-euro- 
pene.

Potrivit celor mai recente rapoarte 
asupra conjuncturii. întocmite de 
specialiști, producția industrială in 
Republica Federală Germania. Fran
ța. Marea Britanie și Italia a scăzut 
sensibil la mijlocul acestui an. 
Această scădere a producției indus
triale are consecințe grele, in primul 
rînd. în ce privește ocuparea forței 
de muncă : armata șomerilor din 
Europa occidentală a căpătat propor
ții neîntîlnite încă după cel de-al 
doilea război m'ondial — peste 7 mi
lioane de bărbați, temei și tineri.

Potrivit statisticilor recente, chiar

și Statele Unite, singura mare pu
tere din Occident care părea să fie 
imună la o recidivă, prezintă din 
nou semne de slăbire a conjuncturii. 
Scăderea comenzilor, creșterea șo
majului și reducerea cifrei de afa
ceri in comerțul cu amănuntul con
stituie indicii că, după o creștere 
de șapte la sută- în primele șase 
luni ale acestui an. economia S.U.A. 
se va dezvolta mai încet decît rata 
de 5,3 procente, evaluată de autori
tăți. Profesorul Walter W. Helles, 
consilier economic al fostului pre
ședinte Kennedy, consideră totuși că 
«nu se va ajunge la o recesiune». 
El apreciază că impulsurile de creș-

careas. rapidă întrec nouă criză. Cu 
toate acestea. Michael K. Evans, de 
la Cha.ș£_ I^MomjJrics Associates, 
<*cel mai pesimist» dintre specialiștii 
americani în materie de conjunctură 
economică, exprimă o altă opinie : 
cu un ritm previzibil de creștere 
zero. în prima jumătate a anului 
1978. economia S.U.A. va fi de-a 
dreptul plasată pe calea următoarei 
recesiuni. Senatorul newyorkez Ja
cob K. Javits a atras chiar atenția 
asupra «pericolului unei depresiuni 
economice mondiale în doi sau trei 
ani». Senatorul este de părere că 
«o astfel de depresiune ar putea să 
dureze si mai mult decît cea din anii 
’30, întrucît în epoca atomică nu ne 
mai este permis să așteptăm un răz
boi care să dea încă o dată avint 
economiei occidentale»".

WHTWIRTSCHAFTS-FlAUre 1
ARBEITSLOSE WACHSTUMSRATE

in Prezent 
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msrasn.
Revista însoțește articolul cu graficul de mai sus, intitulat „stagnare in 
economia mondială" (capitalistă), în care sînt prezentate date despre con
junctura economică în Italia, Marea Britanie, Suedia, Franța, Japonia. 
Canada, Belgia, Olanda, S.U.A., Republica Federală Germania. Cele trei 
săgeți indică situația: prețurilor (Preise) — creșteri în procente față de 
anul trecut; șomajului (Arbeitlose) — în procente din totalul forței de 
muncă ; ritmului de creștere (Wachstumrate) — creșterea așteptată a pro

dusului național în 1977 față de 1976, în procente

DE PRETUTINDENI
feina stimulează glanda hipofi- 
ză. Ea produce. In acest caz, un 
exces de hormoni, creînd astfel 
condițiile favorabile apariției 
unul cancer.

nord și Antarctica. în apel se 
arată că acest proiect ar repre
zenta o tentativă de ultimă oră 
pentru salvarea balenelor de la 
dispariție, ca urmare a vînării 
lor abuzive.

0 parte neglijabilă a poluării 
este de origine naturală.

• UN NOU APEL 
PENTRU SALVAREA BA
LENELOR. Membrii mișcării 
ecologice „Green peace" au lan
sat la Londra un nou 
niei publice pentru a 
campanie în vederea 
balenelor. Ei au arătat
ționează să achiziționeze un vas 
care, cu Începere din vara vii
toare, să se interpună între ba
lene și vînători în Atlanticul de

apel opi- 
finanța o 
protejării 
că inten-

• POLUAREA IN ME- 
DITERANA. Un studiu al 
O.N.U. publicat la Geneva arată 
că poluarea Mediteranei se da- 
torește, în cea mai mare parte, 
uzinelor amplasate nu departe 
de coastele sale. Un grup de 40 
de specialiști au redactat acest 
studiu pentru Programul O.N.U. 
privind mediul înconjurător și 
Organizația mondială a sănătă
ții. El va fi discutat la Veneția, 
la 17—21 octombrie, de către 
experții din 18 state interesate. 
Potrivit acestui studiu, Rhonul 
și Padul sînt principalele surse 
ale poluării industriale. Numai

I • DESCOPERIREA 
UNUI ZĂCĂMÎNT DE 
AUR. Președintele Intreprin-

. derii miniere de stat din Peru, 
Luis Briceno, a anunțat desco-

i perirea unui
. aur. Valoarea metalului prețios 

conținut de acest zăcămînt este 
: estimată la aproximativ 900 mi- 
i lioane dolari. El a arătat, de a- 
[ semenea. că exploatarea zăcă- 

mintului situat in apropiere de 
i localitatea San Antonio de Poto, 
1 în sud-estul țării, nu necesită o 

infrastructură specială.

nou zăcămînt de

• STIMULATOR CAR
DIAC ATOMIC. Cel mal 
nou tip de stimulator cardiac

este cel cu generator atomic. A- 
mănunte despre acest aparat au 
fost prezentate la un simpozion 
internațional, care a avut loc Zi
lele acestea la Toulouse (Franța). 
Stimulatorul cardiac atomic a 
fost implantat pentru prima 
oară la un spital din Paris in 
aprilie 1970. Primii trei bolnavi 
care au beneficiat de el dețin 
astăzi recordul de longevitate 
printre purtătorii unui stimula
tor cardiac. Perfecționat în con
tinuare, aparatul prezintă o mai 
mare securitate decît tipurile 
care funcționează cu baterii pe 
bază de mercur sau de litiu. Ra
dioactivitatea pe care o declan
șează este inferioară aceleia 
care există în genere în atmos
fera din regiunea pariziană. A- 
paratul se plasează sub clavicu
lă după o simplă anestezie lo
cală.
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Sesiunea Adunării Generale a Națiunilor Unite

Răspunsul guvernului român adresat 
secretarului general al 0. N. U. cu privire 

la intărirea securității internaționale 
și neamestecul in treburile interne ale statelor

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). 
— Misiunea României la Națiunile 
Unite a transmis secretarului general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, capitolul 
de politică externă din Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu din' 28 
martie a.c., prezentată la ședința co
mună a C.C. al P.C.R.. Marii Adu
nări Naționale. Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și 
activului central de partid și de stat. 
Documentul a fost înaintat ca urma
re a cererilor secretarului general al

RECOMANDĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI
Agenda cuprinde 126 de puncte

NAȚIUNILE UNITE 23' (Agerpres). 
— Comitetul general al Adunării Ge
nerale O.N.U. (Biroul sau ..Comitetul 
celor 25“ — deoarece este format din 
președintele sesiunii, cei 17 vicepre
ședinți ai săi si președinții celor 7 co
mitete permanente ale Adunării) a 
aprobat agenda actualei sesiuni a 
Adunării Generale, pe care sint în
scrise 126 de puncte. Cu același pri
lej, Comitetul general a hotărit ca 
problema Namibiei să fie examinată 
în plenul Adunării, si nu in cadrul 
unui comitet, ca in precedenta sesiu
ne. în cadrul lucrărilor comitetului a 
fost acceptată prin consens cererea 
egipteană ca Adunarea Generală să 
examineze în plen chestiunea consti

Încheierea reuniunii la nivel înalt 
a celor trei partide de stingă din Franța

Georges Marchais : „P.C.F. se pronunță ferm pentru continuarea 
discuțiilor și pentru un program comun al stîngii"

PARIS 23 (Agerpres). — Reuniu
nea la nivel înalt a celor trei parti
de ale stingii franceze cu privire la 
actualizarea programului comun ini
țiat în 1972 s-a încheiat în noaptea 
de ioi spre vineri, cele trei dele
gații constatînd că pentru moment nu 
este posibil un acord asupra proble
melor privind amploarea naționaliză
rilor ce ar urma să fie prevăzute in 
cadrai programului comun de guver
nare — relatează agenția France 
Presse.

Charles Fiterman. membru supleant 
al Biroului Politic al P.C.F.. a de
clarat. la sfîrsitul reuniunii. că 
partidul comunist consideră x că in 
poziția socialiștilor se remarcă o in
voluție comparativ cu anul 1972, cînd 
a fost realizat programul comun de

PENTRU NORMALIZAREA RELAȚIILOR AMERICANO-CHINEZE
PEKIN 23 (Agerpres). — Reluindo 

informație publicată în} săptămînalul 
american .„The Caii", agenția China 
’ouă transmite că participant!! la 

nvenția anuală a „Asociației de 
zrietenie a popoarelor american și 

chinez", care a avut loc recent la 
Atlanta, statul Georgia, s-au pronun
țat pentru normalizarea relațiilor 
dintre Statele Unite și R. P. Chineză.

Una din trăsăturile remarcabile ale evoluției mondiale actuale o 
constituie lupta tot mai intensă a statelor in curs de dezvoltare și, în 
acest cadru, a țărilor africane pentru consolidarea independentei lor 
politice și asigurarea celei economice. După prăbușirea aproape com
pletă a sistemului colonial in Africa, noile state independente au pășit 
intr-o nouă etapă istorică, caracterizată prin lupta pentru lichidarea 
răminerii în urmă moștenite de la trecutul de dominație. si asuprire, 
pentru a-și făuri o economie de sine stătătoare, care să valorifice pe 
deplin resursele lor naturale și să le pună in slujba dezvoltării si bu- 
năstării națiunilor respective. In acest scop, majoritatea statelor afri
cane, refuzind să mai rămînă doar simple furnizoare de materii prime 
ieftine pentru țările capitaliste dezvoltate, s-au angajat cu liotărire 
pe calea făuririi unei industrii naționale proprii.

Obiectivul făuririi unei industrii 
proprii este înscris în programele de 
dezvoltare a numeroase state noi 
din Africa, convinse — după cum a 
scris revista „Jeune Afrique" — că 
..marele (el al progresului reclamă in 
primul rînd industrializarea". în a- 
ceasta. popoarele recent eliberate de 
sub jugul colonial văd posibilitatea 
de a pune capăt sărăciei si mizeriei, 
de a-si făuri o economie modernă, 
diversificată, care să permită ridica
rea continuă a nivelului de trai ma
terial si cultural, folosirea mai com
pletă a forței de muncă, micșorarea 
treptată a decalajelor care le despart 
de țările avansate — decalaje care 
sint in această zonă geografică mai 
mari decît oriunde.

Opțiunea spre industrializare este 
cu atit mai firească și mai justifi
cată in Africa, cu cit continentul este, 
pentru a folosi o expresie bine cunos
cută la noi. „eminamente agricol" ; 
aproximativ 80 la sută din populația 
africană aparține lumii rurale. în 
producția industrială mondială. 
Africa deține o pondere doar de... 0.6 
la sută, iar pe locuitor producția 
industrială africană este de 12 ori 
mai mică decît in țările vest-euro- 
pene. Și aceasta în timp ce Africa 
este un imens rezervor de materii 
prime, dispunînd de însemnate zăcă
minte de minereu de fier, cărbune si 
petrol, resurse hidroenergetice, de 
peste 60 la sută din fosforitele. cro- 
mitele și minereul de titan al lumii 
capitaliste, peste 30 la sută din bau
xită. minereu de cupru, mangan. co
balt. uraniu etc.

Desigur. în calea spre industriali
zare a tinerelor st-te africane există 
nu puține dificultăți și obstacole. 
Țările africane, in ansamblu, duc 
lipsă de fonduri pentru inves
tiții destinate unei industrializări 
rapide și de amploare. în mă
sura in care au loc, investi
țiile făcute de marile monopoluri 
sint orientate, ca și în trecut. în 
special către ramurile industriei ex
tractive : peste 60 la sută din aceste 
investiții sint destinate extracției 
petroliere și industriei miniere — pe 
această cale țările capitaliste dez
voltate căutind să mențină in con
tinuare continentul african în situa
ția de producător exclusiv de ma
terii prime ieftine. împotrivindu-se 
acestei politici, tinerele state afri
cane depun eforturi pentru extinde
rea controlului statului in economie, 
dirijarea investițiilor în sectoarele 
ce corespund cel mai bine intere
sului național.

O altă dificultate serioasă o con- 

O.N.U.. adresate statelor membre, de 
a comunica punctul lor de vedere cu 
privire la aplicarea Declarației asupra 
întăririi securității internaționale și 
la respectarea principiului neameste
cului in treburile interne ale state
lor.

Răspunsul României va apărea în- 
tr-un raport al secretarului general 
al O.N.U. care va fi difuzat ca docu
ment oficial al Națiunilor Unite și 
supus atenției sesiunii a XXXII-a a 
O.N.U.

tuirii de către Israel a unor centre 
de populație ișraeliană in teritoriile 
arabe ocupate.

Comitetul a decis, de asemenea, ca 
Adunarea să dezbată si problema ci
priotă. deși reprezentantul Turciei -a 
cerut ca această chestiune să fie exa
minată într-unul din comitete. în ca
drul discuțiilor din Comitetul general 
asupra acestui punct, ambasadorul 
Ciprului. Zenon Rossides. a subliniat 
că problema cipriotă este una dintre 
cele mai serioase care confruntă în 
prezent comunitatea internațională.

Recomandările Comitetului gene
ral privind agenda actualei sesiuni 
urmează a fi examinate de Adunarea 
Generală.

guvernare al stingii. aceasta nefiind 
o bază de discuții serioase.

Luind cuvintul la posturile de te
leviziune. Georges Marchais a decla
rat că P.C.F. se pronunță ferm pen
tru continuarea discuțiilor si pentru 
un program comun al stingii.

Purtătorul de cuvint al P.S.F.. 
Claude Estier. unul dintre secretarii 
naționali ai partidului, a anunțat 
suspendarea sine die a negocieri
lor. Imediat după reuniunea tripar
tită la nivel înalt, Francois Mitter
rand a reunit Comitetul Director al 
P.S.F.

La rindul său. Robert Fabre, pre
ședintele Mișcării Radicalilor de 
Stingă, a menționat, la posturile de 
televiziune, că „oină in ultimul mo
ment totul este posibil".

în conformitate cu declarația sa 
de principii (care cheamă la stabili
rea de relații diplomatice, comerciale 
și culturale depline intre S.U.A. și 
China), Convenția a hotărit să ini
țieze o campanie pe întreg teritoriul 
S.U.A. pentru normalizarea imediată 
a relațiilor, principiile călăuzitoare 
ale acestei campanii fiind cele cu
prinse in comunicatul de la Șanhai, 
din 1972.
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african — obiectiv al noii ordini economice internaționale

stituie penuria de cadre naționale. 
Este știut că, după proclamarea in
dependentei. cei mai multi specialiști 
străini au părăsit teritoriile africane 
și că se puteau număra pe degete 
tehnicienii și muncitorii calificați din 
rindurile populației africane. în pre
zent. in diferite țări se depun efor
turi pentru formarea de cadre na
ționale. dar și în această privință 
mai este mult de făcut.

Viata arată că in Înfăptuirea in
dustrializării. in genere în dezvol
tarea economiei țărilor africane, ca 
și a tuturor statelor in curs de dez
voltare. factorul primordial, hotări
tor. îl constituie efortul propriu, 
munca poporului, mobilizarea tutu
ror resurselor umane și materiale, 
în această privință, este semnifica
tiv că in diferite țări africane își 
croiește drum tot mai mult ideea că 
progrese reale, substanțiale, in dez
voltarea economică se pot obține 
numai prin alocarea unei cote mai 
mari din venitul național pentru 
fondurile de investiții.

O importantă deosebită are. desi
gur. de asemenea, cooperarea inter
națională. Este imperios necesar ca 
țările africane să se bucure de un 
acces larg la cuceririle științei și 
tehnicii contemporane, de o asisten
ță tehnică si financiară sporită și 
îndreptată in mod hotărit spre pro
movarea operei de industrializare.

Președintele federal al Austriei a primit 
delegația parlamentară română

VIENA 23 (Agerpres). — Delegația 
parlamentară română, condusă de 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, care vizitează 
Austria, a fost primită vineri de 
președintele federal, dr. Rudolf 
Kirchschlaeger.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost transmise, cu 
acest prilej, președintelui Austriei 
un mesaj de salut și urări de sănă
tate, urări de prosperitate pentru 
ponorul austriac.

Mulțumind, președintele Austriei a 
rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai bune 
urări de sănătate și succese, de pros
peritate pentru poporul român. Evo- 
cînd cu multă plăcere întîlnirile sale 
cu șeful statului român, președintele 
Austriei a dat o înaltă apreciere re

La Conferința Uniunii Interparlamentare

România reafirma necesitatea adoptării 
unor masuri efective de dezarmare

SOFIA 23 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor celei de-a 64-a Conferințe 
a Uniunii Interparlamentare, la So
fia au continuat dezbaterile în plen 
în problema dezarmării. în cuvîntul 
lor. numeroși vorbitori au evidențiat 
legitima îngrijorare a opiniei publice 
internaționale față de creșterea con- 
tinuă a cursei înarmărilor, de lipsa

Sesiunea 
Comisiei mixte 

româno-olandeze 
de colaborare economică, 

industrială și tehnică
HAGA 23 (Agerpres). — La Haga 

s-au încheiat lucrările sesiunii Comi
siei mixte româno-olandeze de co
laborare economică, industrială- și 
tehnică.

A fost examinat stadiul acțiunilor 
în curs de negociere dintre între
prinderile românești și firmele olan
deze și au fost stabilite noi măsuri 
pentru dezvoltarea cooperării în do
meniile construcțiilor de mașini, chi
miei și petrochimiei, agriculturii și 
industriei alimentare etc.

BELGRAD

începerea convorbirilor 
între tovarășii losip Broz lito 

si lănos Măr
, BELGRAD 23 (Agerpres). — losip 
Broz Tito, președintele., R.S.F. Iugo
slavia. președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, și Jânos 
Kadâr, primul secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, care întreprinde o Vizită de 
prietenie în Iugoslavia, au inceput 
vineri convorbirile oficiale — infor
mează agenția Taniug. Au fost abor
date probleme curente ale vieții in
ternaționale și cooperarea bilaterală, 
precizează agenția.

Este știut că tocmai pe aceste po
ziții se situează consecvent România 
socialistă, ea insăsi tară in curs de 
dezvoltare, a cărei experiență și ale 
cărei progrese în domeniul indus
trializării trezesc viu interes în ță- 
rile africane prietene.

Dezvoltarea relațiilor României cu 
țările africane constituie, după cum 
se știe, una din orientările funda
mentale ale politicii noastre externe, 
definite în Programul P.C.R.. in do
cumentele Congreselor și Confe

rințelor Naționale din ultimul de
ceniu ale partidului.

O contribuție hotăritoare, de o 
excepțională însemnătate in ela
borarea și transpunerea în viață 
a acestei orientări a adus și aduce 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vizitele 
întreprinse pe întinse zone din Africa, 
convorbirile purtate la București cu 
conducătorii unor tinere state africa
ne au drept constantă dorința de 
extindere a legăturilor de colaborare 
in interes reciproc, de intensificare a 
sprijinului pe care România socialistă 
îl acordă acestor țări în efortul lor de 
progres economic. Multiplele acorduri 
si convenții încheiate în acești ani 
creează un cadra fertil pentru dez
voltarea largă a colaborării româno- 
africane. în baza acestor acorduri, pe 
măsura posibilităților sale. România 
participă la construirea unor impor
tante obiective industriale în dome
niile construcțiilor de mașini (in 
Egipt. Nigeria), chimiei si pe
trochimiei (Algeria). materialelor 
de construcții, amenajării de baraje 
și sisteme de irigații, filaturilor de 
bumbac, al prospecțiunilor geologice 
(Tanzania. Zambia. Guineea) — do
menii esențiale pentru promovarea 
industrializării în Africa. Un aport 
deosebit îl aduce tara noastră în for
marea de cadre naționale ; după cum 
se știe, numeroși studenți din țările 
africane studiază în țara noastră, 

lațiilor de colaborare prietenească ce 
se dezvoltă, armonios, între cele 
două țări.

în aceeași zi, delegația parlamen
tară română a avut o convorbire cu 
ministrul afacerilor externe al țării- 
gazdă, dr. Willibald Pahr, in cadrul 
căreia au fost evidențiate, cu satis
facție, bunele relații dintre România 
și Austria, in toate domeniile.

★
în timpul șederii în Austria, delega

ția parlamentară română a vizitat o 
serie de obiective economice, precum 
și monumente culturale și istorice 
din această țară. Membrii delegației 
au avut convorbiri cu autoritățile 
locale, în cadrul cărora a fost sub
liniată dezvoltarea relațiilor econo
mice, științifice și cultural-artistice 
dintre cele două ț’ări.

unor progrese reale în domeniul în
făptuirii dezarmării.

în intervenita sa. deputatul român 
Tudor Drăganu a relevat activitatea 
constantă desfășurată de România în 
vederea adoptării unor măsuri efec
tive. concrete privind realizarea de
zarmării generale și totale, în pri
mul rînd a dezarmării nucleare. El 
s-a referit la răspunderea parlamen
telor față de propriile popoare, la ne
cesitatea ca acestea să acționeze ho- 
tărît pentru ca guvernele să mani
feste voința politică necesară în ve
derea adoptării unui program cuprin
zător de dezarmare, să informeze opi
nia publică asupra gravelor conse
cințe. pe care le comportă cursa 
înarmărilor pentru pacea și securita
tea internațională.

Situația politică din Pakistan

Anularea unor amendamente 
constitutionalef

ISLAMABAD 23 (Agerpres). — Po
trivit unui comunicat publicat de o- 
ficiul administratorului-sef al legii 
marțiale din Pakistan, generalul Mo
hammed Ziaul Haq. au fost anula
te unele amendamente constituționa
le privind Curtea Supremă de Jus
tiție. adoptate in perioada guvernu
lui condus de fostul premier Zulfi- 
kar Aii Bhutto. Ca rezultat al ordi
nului de anulare a acestor amen
damente. precizează comunicatul, 
funcția de judecător-sef al Pakista
nului a devenit vacantă, iar pre
ședintele Pakistanului a numit în a- 
ceastă funcție pe judecătorul Sheikh 
Anwar Ul-Haq. numirea intrînd ime
diat în vigoare.

Agențiile U.P.I. si A.P.. care trans
mit Stirfea. menționează că măsura a 
fost adoptată de guvernul militar pa4 
kistanez după acceptarea, la începu
tul săptăminii, de către fostul jude
cător-sef al Curții Supreme de Jus
tiție a examinării cererii depuse de 
soția ex-p.remieru.lui Zulfikar Aii 
Bhutto, prin care este contestată le
galitatea deținerii acestuia sub starea 
de arest.

iar profesori și alți specialiști români 
participă la instruirea cadrelor na
ționale in diverse țări de pe conti
nentul african.

Ceea ce se impune relevat este na
tura relațiilor pe care le dezvoltă 
România cu tinerele state africane — 
relații întemeiate pe egalitate și a- 
vantaj reciproc. Este cunoscut astfel 
că colaborarea româno-africană vi
zează tocmai acele ramuri care sint 
efectiv purtătoare ale progresului eco
nomic, aceasta contribuind efectiv la 

lichidarea răminerii în urmă, la acce
lerarea dezvoltării lor. în același timp, 
insăsi activitatea consecventă a Româ
niei. atitudinea ei militantă pentru 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale constituie o formă con
cretă de solidaritate cu statele afri
cane. cu lupta lor pentru consolidarea 
independentei.

Semnificativ pentru preocuparea ti
nerelor state din Africa de a valo
rifica întregul potențial de care dis
pun este faptul că in cele mai 
multe din noile 'state indepen
dente s-a trecut la o inventa
riere a resurselor lor materiale, 
în acest scop au loc vaste opera
țiuni de prospectare geologică, ce au 
dus la descoperirea de minerale 
utile.

Concomitent. în diferitele țări ale 
continentului au fost elaborate si 
puse in aplicare planuri de dezvol
tare, de o durată mai scurtă sau mai 
lungă, care, in majoritatea lor. îsi 
pun ca obiectiv creșterea producției 
industriale în ramurile care au asi
gurate materiile prime necesare sau 
crearea de ramuri noi — spre a se 
înlătura caracterul unilateral pe care, 
ca urmare a dominației coloniale, il 
prezintă economia celor mai multe 
țări africane. O atenție deosebită se 
acordă amplasării noilor fabrici, a 
uzinelor si altor obiective economice, 
atit în funcție de criterii de econo-

Semnarea unui protocol româno-sovietic 
privind dezvoltarea cooperării tehnico-științifice
MOSCOVA 23 — Trimisul special 

Agerpres. M. Chebeleu, transmite : 
Președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie. Ion 
Ursu. a avut convorbiri cu V. A. Ki
rillin. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.. președintele 
Comitetului de Stat pentru Știință și 
Tehnică, cu privire la dezvoltarea și

„Este necesară concentrarea tuturor eforturilor 
pentru restaurarea păcii în sudul Libanului" 

Declarațiile președintelui E. Sarkis
BEIRUT 23 (Agerpres). — Adre- 

sîndu-se națiunii, prin intermediul 
posturilor de televiziune, cu pri
lejui împlinirii unui an de la Pre
luarea funcției de președinte al Re
publicii Liban. Elias Sarkis a de
clarat că ..securitatea a fost resta
bilită într-o mare măsură în dife
rite regiuni ale tării, cu excepția su
dului. unde tensiunea se menține 
foarte gravă". El a reamintit apoi 
că acordul libanezo-siriano-palesti- 
nean. semnat la 25 iulie, la Chtaura, 
a definit ..un calendar-program pen
tru aplicarea acordului de la Cairo 
în sudul Libanului". Contactele în
treprinse pentru asigurarea aplicării 
acestui acord — a menționat el — 
,.n.u au dat încă toate rezultatele 
scontate".

..Noi — a spus președintele Sar
kis — am stabilit un plan detaliat 
de realizare si intrare in acțiune a 
unei forte libaneze de intervenție 
pentru a menține securitatea" în su
dul Libanului si „s-a procedat la 
desfășurarea celor mai largi contac
te. la toate nivelurile. în scopul asi
gurării succesului acestei măsuri, de
oarece un eventual eșec ar avea con
secințe grele pentru noi".

Președintele a apreciat că Forța a-

Energiile solară, geotermică, 
de fuziune nucleară vor fi mîine 

sursele principale de energie?
Noile energii (solară, 

geotermică. fuziune nu
cleară etc.), care pre
zintă avantajul de a 
putea fi reînnoite, deci 
de a fi, practic, inepui
zabile, vor constitui ele 
energiile de. mîine ? 
Vor da ele un răspuns 
corespunzător la nevo
ile crescînde de energie 
pe plan mondial 1

In legătură cu dezba
terile pe care această 
problemă economică de 
prim ordin le-a suscitat 
la cea de-a X-a Confe
rință mondială a ener
giei de la Istanbul, 
agenția France Presse a 
publicat un comentariu 
in care se spune :

„Da, folosirea noilor 
energii va deveni din 
vis realitate, in cursul 
secolului următor". Iar 
importanta acestui fapt 
constă nu numai in 
aceea că va aduce o so
luție de durată crizei 
energiei, dar va avea o 
mare utilitate îndeosebi 
pentru' țările care nu 
dețin încă o tehnologie 
ultramodernă. Exempli- 

ficînd, comentariul re
levă că pornindu-se de 
la astfel de combustibili 
cum este deuteriumul, 
ușor de separat din apa 
mării, va fi posibil să 
se producă electricitate, 
la fel ca in prezent în 
centralele clasice, cu un 
cost foarte competitiv.

Pînă cînd cercetările 
internaționale vor a- 
junge să rezolve pro
blemele tehnice specifice 
complexe puse de fu
ziune, alte energii de în
locuire vor fi deja ope
raționale, în primul rînd 
energia solară. In a- 
ceastă privință, directo
rul Centrului de cerce
tări australiene asupra 
energiei solare prevede 
că. spre anul 1990, 12 la 
sută din necesarul ener
getic al tării sale va 
putea fi acoperit de 
energia solară. Dar uti
lizarea Soarelui pentru 
căldură si climatizare 
nu va însemna debit 2 
pînă la 5 la sută in ba
lanța energetică mon
dială în anul 2020. Mal 
multe speranțe se pun

micitate. cit Si de cerința unei dez
voltări mai rapide a diferitelor re
giuni.

Desigur, procesul de industrializare 
în Africa prezintă trăsături care va
riază de la tară la tară. în funcție de 
evoluția ei istorică, de resursele de 
care dispune, de sistemul social-po
litic si de gradul ei de dezvol
tare. de posibilitățile pe care le are 
pentru investiții. Sint țări, ca Al
geria. Egipt. Nigeria. Ghana, Se
negal. Zambia. Zair, ale căror pla

nuri economice își propun să reali
zeze o industrializare mai amplă si 
mai multilaterală, valorificînd toate 
resursele de care dispun. în alte țări 
ca. de pildă. Niger. Mauritania. Voita 
Superioară. Coasta de Fildeș etc. 
atenția este îndreptată măi cu seamă 
spre dezvoltarea ramurilor industria
le care au cele mai bune perspective 
la export. Pornind de la o bază pre
ponderent agricolă, o serie de tinere 
state africane, intre care Tanzania. 
Mali. Malawi, dau prioritate industriei 
de prelucrare a produselor agricole, 
paralel cu identificarea si valorifi
carea de noi resurse.

Se poate constata cu satisfacție că 
eforturile depuse în vederea așeză
rii unor temelii trainice industriali
zării s-au soldat de pe acum cu un 
șir de realizări. în diferite țări au luat 
naștere ramuri industriale inexistente 
sau puțin cunoscute în trecut. Astfel, 
pe continentul cu cel mai scăzut 
consum de metal și-au făcut apari
ția — desigur, avem în vedere stadii 
deocamdată inițiale — industria si
derurgică. furnale, oțelării. laminoa
re au fost construite sau se află în 
curs de construcție în Algeria. Egipt, 
Tunisia. Nigeria. Maroc. Zair. Ghana, 
Coasta de Fildeș ; ramura metalurgiei 
neferoase, care a cunoscut o dezvol
tare considerabilă în Zambia. Zair, 
Kenya etc.

Producția energetică, pe drept cuvînt 

adincirea colaborării și cooperării 
tehnico-științifice româno—sovietice.

La încheierea convorbirilor a fost 
semnat protocolul privind dezvoltarea 
și extinderea acțiunilor de cooperare, 
pe perioada pînâ in 1980. intre or
ganele de știință și tehnologie din 
cele două țări. în domeniile fizicii, 
chimiei. construcțiilor de mașini, 
energiei si transporturilor.

rabă de descurajare, care si-a in
ceput activitatea în Liban în noiem
brie anul trecut ..si-a îndeplinit mi
siunea. punînd capăt luptelor în re
giunile în care a intervenit".

După ce a subliniat că „au fost 
depuse toate eforturile în vederea 
promovării unui climat propice pen
tru a se ajunge la soluțiile dorite", 
președintele Sarkis a evidențiat ne
cesitatea concentrării tuturor efortu
rilor pentru restaurarea păcii și in 
sudul Libanului.

★
WASHINGTON. — Luind cuvîn

tul în cadrul unei conferințe de pre
să tinute la Ambasada Egiptului din 
Washington, vicepremierul si minis
trul de externe egiptean. Ismail 
Fahmi. a acuzat Israelul de „agre
siune flagrantă împotriva teritoriului 
libanez" si a declarat că. „dacă es
caladarea luptelor va continua. în
treaga răspundere va reveni israe- 
lienilor".

Fahmi a informat pe președintele 
S.U.A.. Jimmy Carter. în cursul con
vorbirilor pe care le-a avut la Wa
shington. că Egiptul va propune 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
adoptarea unei noi rezoluții iii această 
problemă.

in conversiunea foto- 
voltaică (tipul de celule 
solare cu siliciu, care 
transformă energia so
lară radiantă in curent 
continuu, utilizate de 
20 de ani în navele spa
țiale) care ar putea să 
furnizeze la aceeași dată 
10—15 la sută din pro
ducția globală de elec
tricitate. In ceea ce pri
vește conversiunea so
lară termoelectrică
(producția de hidrogen 
cu ajutorul energiei so
lare) stadiul aciuai de 
cunoștințe nu permite 
încă o previziune pen
tru viitor.

Energia eoliană, utili
zată încă din antichitate, 
va rămine o sursă re
gională (uneori conside
rabilă). acolo unde con
dițiile, in special viteza 
vlntului, sint deosebit de 
favorabile. Același lucru 
pentru uzinele care fo
losesc forța mareelor.

In sfîrștt, energia geo
termică prezintă per
spective interesante atit 
pentru producerea căl
durii. cit si pentru obți
nerea de electricitate.

considerată temelia industriei, s-a ex
tins; în mai toate țările continentu
lui au fost construite centrale elec
trice, unele, cum sînt hidrocentrale
le de la Assuan (Egipt), Ascosombo 
(Ghana), Iugo (Zair), Kossou (Coasta 
de Fildeș), Kinguele (Gabon) avînd 
o însemnătate continentală. Ca ur
mare, în ultimii 15 ani, producția de 
energie electrică a Africii s-a triplat. 
Cu toate acestea, consumul de 
electricitate pe cap de locuitor 
rămine încă destul de scăzut — 
330 kWh, în vreme ce media pe glob 
este de 1 600 kWh. Această situație 
urmează să fie ameliorată prin reali
zarea de noi proiecte privind con
struirea a 25 de hidrocentrale, din 
care majoritatea vor fi puse în func
țiune pînă la sfirșitul anului 1978.

Tot la capitolul resurselor energe
tice se înscriu punerea in valoare a 
cărbunelui in Zambia și alte țări, 
precum si identificarea a noi zăcă
minte de petrol in Libia. Algeria, 
Nigeria. Congo. Gabon, Angola etc. 
Ca rezultat, producția de petrol a 
Africii, care în 1963 reprezenta doar 
5 la sută, a ajuns in 1976 la peste 
10 la sută din producția mondială.

Pe baza țițeiului extras s-a dez
voltat. in multe țări, o industrie pe
trochimică, al cărei ritm de creștere 
este superior celorlalte ramuri ale 
economiei. Astfel, citadele ale indus
triei petrochimice au apărut in Al
geria, Libia, Egipt. Nigeria etc. în- 
tr-o serie de țări, între care Maroc. 
Coasta de Fildeș. Congo. Kenya, au 
fost construite mari rafinării de 
petrol.

Ca urmare a eforturilor întreprinse 
pe calea industrializării, pe ansam
blul noilor state africane s-a produs 
o îmbunătățire a structurii produ
sului național brut, în cadrul că
reia contribuția industriei reprezintă 
23 la sută față de numai 15 la sută 
în anii ’60. Se cuvine relevat că in
dustria a contribuit la modernizarea 
și a altor ramuri ale economiei, intre 
care agricultura. Acestui sector de 
bază industria i-a furnizat tractoa
re și alte mașini agricole, care con
tribuie la ridicarea producției și pro
ductivității muncii in agricultură. 
Industrializarea are. de asemenea, 
importante consecințe sociale; ea 
contribuie la creșterea numerică a 
clasei muncitoare, factorul cel . mai 
dinamic al societății, la ridicarea 
gradului de dezvoltare politică, so
cială și de civilizație a întregului 
popor în țările respective.

Industrializarea tinerelor state afri
cane este o operă de interes vital, 
desigur. în primul rînd pentru po
poarele respective, dar si pentru în
treaga umanitate. Problemele com
plexe pe care ea le comportă subli
niază și mai mult, așa cum s-a 
subliniat mai sus, necesitatea efortu
rilor pentru edificarea unei noi ordini 
economice internaționale, menită să 
ducă la lichidarea subdezvoltării și a 
decalajelor economice dintre state, la 
dezvoltarea economică a tuturor na
țiunilor. la progresul general al uma
nității.

Augustin BUMBAC
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In localitatea Alfortville (Fran
ța) au fost inaugurate, in pre
zența unui numeros public, ma
nifestările care marchează cen
tenarul Independenței de stat a 
României. Despre însemnătatea 
evenimentului și realizările 
României contemporane au vor
bit Joseph Franceschi, vicepre
ședinte al Adunării Naționale, și 
scriitorul Pierre Paraf, pre
ședinte al Asociației de priete
nie „Franța-România". Timp de 
două săptămini sint prezentate 
aici expoziții înfățișind lupta po
porului român pentru libertate 
și independență națională, rea
lizările din ultimele decenii, 
arta populară românească ; au 
loc, de asemenea, conferințe și 
se prezintă filme artistice și 
documentare. Ansamblul folclo
ric „Timișul" din Timișoara 
susține ziltțjc spectacole, care se 
bucură de un deosebit succes.

Președintele C.C. al P. C. 
ChîneZ, Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze. Hua Kuo-fen, 
s-a întîlnit vineri cu Masie Nguema 
Biyogo Negue Ndong. președintele, 
Republicii Guineea Ecuatorială, aflat' 
în vizită oficială în R. P. Chineză ,,
— transmite agenția China Nouă. în 
cadrul convorbirii au fost trecute în 
revistă relațiile bilaterale, exprimin- 
du-se satisfacția pentru evoluția lor 
favorabilă.

Convorbiri sovieto—ame
ricane. I"3 Washington au început 
convorbiri între Andrei Gromîko, mi
nistrul de externe al U.R.S.S., și 
Cyrus Vance, secretarul de stat al 
S.U.A. în cursul convorbirilor, prin
cipala atenție a fost acordată proble
mei limitării armamentelor strategice
— relatează agenția T.A.S.S. Au fost, 
de asemenea, abordate probleme pri
vind reglementarea situației din O- 
rientul Mijlociu și a avut loc un 
schimb de opinii asupra unor ps- 
pecte ale relațiilor sovieto-americane.

La Belgrad au avut loc con- 
vorbiri între Milos Minici, vicepre
ședinte al Consiliului Executiv Fe
deral, secretar federal pentru afaceri 
externe al R.S.F. Iugoslavia, și Henri 
Simonet. ministrul de externe al Bel
giei. președinte în exercițiu al Con
siliului ministerial al Pieței comune. 
Potrivit agenției Taniug. convorbiri
le s-au concentrat asupra probleme
lor privind cooperarea bilaterală, 
constatindu-se existenta de posibili
tăți pentru impulsionarea acesteia, în 
special în domeniul economic.

Vizîlă la Phenian. u Ne 
Win, președintele Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, și-a înche
iat. vineri, vizita de stat întreprinsă 
în R.P.D. Coreeană, la invitația lui 
Kim Ir Sen. președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene — 
transmite agenția A.C.T.C.

Apropiat turneu al pre
ședintelui S.U.A. Președintele 
Statelor Unite, Jimmy Carter, va e- 
fectua, începînd de la 22 noiembrie, 
un turneu de 11 zile intr-o serie de 
state din America Latină, Africa, 
Asia și Europa. După cum a precizat 
Zbigniew Brzezinski, consilier pentru 
problemele securități; naționale, pre
ședintele Carter va vizita Venezuela, 
Brazilia, Nigeria, India, Iranul, Fran
ța, Polonia și Belgia.

„Omenirea și energia". 
Vineri s-a încheiat la Istanbul cea 
de-a X-a sesiune a Conferinței mon
diale a energiei, la care au partici
pat aprbximativ 4 500 delegați din 
peste 70 de țări ale lumii. între care 
și România. Delegația țării noastr". 
a luat parte activ la lucrările con 
ferinței. prezentînd referate care s-au 
bucurat de interesul participanților. 
S-a hotărit ca următoarea sesiune 
conferinței să se desfășoare la Ham-; 
burg. în 1980. avînd ca temă „Omej- 
nirea și energia".

Congres al criticilor de 
artă. ora?ul vest-german K, fi
sei a avut loc Congresul al XII- a 
al Asociației internalionale a criti - 
lor de artă (A.I.C.A.). Congresul a 
dezbătut, în cadrul temei generale 
„Arta anilor ’70". aspecte ale noțiu
nii si problemelor actuale ale realis
mului și ale râspindirii artelor plas
tice dincolo de granițele lor tradițio
nale. Au participat delegați din peste 
30 de țări. Din România au luat par
te criticii de artă Dan Hăulică. vice
președinte al A.I.C.A.. și Ion Fran
zetti, vicepreședinte al Uniunii artiș
tilor plastici.

Președintele Italiei, Gio_ 
vanni Leone, l-a primit pe pri
mul ministru al Marii Britanii, 
James Callaghan, la încheierea vi
zitei sale de lucru la Roma. Premie
rul britanic a avut convorbiri cu șeful 
guvernului italian. Giulio Andreotti, 
în cursul întrevederii fiind exami
nate probleme ce privesc Piața co
mună și aspecte ale situației econo
mice internaționale.

Noul președinta al parla
mentului dprSOt. Camer« repre
zentanților (parlamentul) Ciprului 
l-a ales joi pe Alekos Michelides ca 
președinte al acestui organism, in
formează agenția U.P.I.

Conferința indienilor a- 
mericani. L'a Gcneva s_au înche
iat vineri lucrările .primei conferin
țe internaționale a reprezentanților 
populației indigene de Pe continen
tul american. în ultima zi a lucră
rilor. participants au adoptat o re
zoluție chemînd la crearea condiții
lor care să permită indienilor ame
ricani o existentă economică cores
punzătoare. în concordantă cu tra
dițiile si obiceiurile acestei popu
lații.

Autorizare. Administrația a- 
mericană a hotărit să autorizeze ate
rizarea pe teritoriul Statelor Unite a 
celor 16 avioane supersonice de pa
sageri „Concorde" construite sau a- 
flate în curs de construcție — a a- 
nunțat ministrul transporturilor, 
Brock Adams. El a precizat că hotă- 
rîrea devine valabilă după acordul 
respectiv al autorităților locale.
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