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Ambasadorul Jamahiriei Arabe Libiene
Simbătă, președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasadorul 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste la București, Aziz Omar 
Shennib, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul a trans

mis tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un salut 
cordial și cele mai călduroase urări 
din partea șefului statului libian, co
lonei Moammer El Geddafi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a adresat, în numele său și
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Populare Socialiste
al tovarășei Elena Ceaușescu, un sa
lut cordial șefului statului libian și / 
soției sale. Sofia Farkash, Împreună 
cu cele mai bune urări.

A avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Mali
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătă, pe Boubacar 
Diallo, ambasadorul Republicii Mali

la București, tn vizită de rămas bun 
cu prilejul Încheierii misiunii sale in 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
Realizarea cu succes a tuturor 
obiectivelor dezvoltării econo- 

&

mico-sociale a țării - criteriul 
principal de apreciere a calității 
și eficienței activității organelor 

și organizațiilor de partid
Stimați tovarăși.Consfătuirea de lucru cu primii secretari, secretarii cu problemele organizatorice și de propagandă și alți activiști din domeniul muncii organizatorice, de cadre, propagandă și presă a dezbătut probleme importante privind activitatea organelor și organizațiilor de partid în vederea înfăptuirii hotărîrilor partidului și a legilor țării, a realizării Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate tn România.In cadrul consfătuirii s-au analizat pe larg, în spirit critic, într-o anumită măsură și autocritic, activitatea desfășurată de comitetele județene de partid, de organizațiile de partid ; s-au evidențiat atît rezultatele bune, cît și unele lipsuri și neajunsuri care au avut o influență negativă asupra înfăptuirii planului pe acest an.Se poate spune că lucrările consfătuirii au prilejuit un larg schimb de experiență între comitetele județene cu privire la creșterea rolului organizațiilor de partid în cohducerea tuturor sectoarelor de activitate. Am putea, deci, aprecia această consfătuire ca utilă, cu rezultate pozitive. iIn aprecierea muncii comitetelor județene, a comitetelor orășenești și comunale, a tuturor organizațiilor de partid trebuie să pornim întotdeauna de la felul în care acestea reușesc să unească eforturile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale întregului nostru popor în vederea înfăptuirii politicii interne și externe a partidului și statului.In îndeplinirea rolului de forță poli- ttcă conducătoare a întregii vieți economice și sociale, partidului, organizațiilor sale, membrilor de partid le revine rolul de a asigură organizarea și conducerea științifică a tuturor sectoarelor de activitate, pe baza planului unic de dezvoltare economico-socială a țării. Pornind de la aceasta, se înțelege de la sine că munca întregului nostru partid, a organizațiilor și organelor de partid se reflectă nemijlocit în felul cum se realizează planul de dezvoltare economico- socială, activitatea politico-educativă generală din patria noastră.După cum este cunoscut, pe primii trei ani și jumătate din cincinalul 1976—1980 planul producției industriale s-a realizat cu o depășire de aproape 70 miliarde lei. S-au obținut o serie de rezultate pozitive în creșterea productivității muncii, a eficienței economice, precum și la alți indicatori ai planului. Agricultura a înregistrat, de asemenea, o serie de progrese, obținîndu-se o creștere de peste 20 la sută pe primii trei ani a producției agricole, deși, după cum este cunoscut, prevederile planului nu s-au realizat în întregime. S-au dezvoltat în mod corespunzător și celelalte ramuri de activitate. Pe această bază a crescut venitul național, s-ău înfăptuit prevederile Congresului al XI-lea și ale Conferinței Naționale cu privire la creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Pornind de la toate aceste realizări se poate aprecia că organele și organizațiile de partid și-au îndeplinit, în general, în bune condiții sarcinile încredințate, rolul de mare răspundere ce le revine în conducerea activității economico-sociale. Avem, deci, tot dreptul să dăm o înaltă apreciere muncii comuniștilor, a organelor și organizațiilor de partid, pentru îndeplinirea cu cinste a rolului lor în conducerea societății, în unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, ale întregului nostru popor.Fără îndoială,' rezultatele obținute demonstrează cu putere că avem o linie politică justă, bazată pe concepția revoluționară, materialist-dialectică, pe aplicarea creatoare a adevărurilor generale la condițiile concrete din România. Succesele dobîndite sînt rodul nemijlocit al activității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului 

nostru popor pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului, care corespunde pe deplin năzuințelor vitale ale întregii noastre națiuni.Apreciind în mod pozitiv munca desfășurată în această perioadă, nu putem însă trece cu vederea unele lipsuri serioase care s-au manifestat în diferite sectoare de activitate. In consfătuire s-au menționat multe din aceste lipsuri și s-au formulat o serie de critici îndreptățite la adresa unor' ministere și organe centrale. Așa cum am mai menționat înainte, s-au făcut și unele referiri autocritice la lipsuri din munca organelor și organizațiilor de partid, a organelor locale în general, deși trebuie spus că, în cadrul acestei consfătuiri, era locul să se facă o analiză mai serioasă autocritică, deoarece multe din nerealizările din această perioadă, îndeosebi din anul acesta, sînt nemijlocit legate de deficiențe în activitatea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor oamenilor muncii, a consiliilor populare, a altor organe de partid și de stat.In primul rînd, doresc să arăt că nu s-a urmărit cu întreaga răspundere realizarea în întregime a producției fizice, pe sortimente, nu s-a asigurat o conlucrare și cooperare corespunzătoare între diferite întreprinderi, sectoare și ramuri de activitate. Aceasta â avut influențe negative asupra desfășurării muncii din acest an, a dus la o serie de nerealizări și lipsuri în unele domenii de activitate.Aș dori să atrag atenția în mod deose- •bit asupra faptului că, în acest an, au apărut cu mai multă putere în evidență lipsurile serioase existente în întreținerea utilajelor și mașinilor," în repararea lor și, mai cu seamă, în executarea Ia timp și de calitate corespunzătoare a reparațiilor capitale. O parte însemnată din nerealizări se datorează tocmai acestor deficiențe. Sînt serioase rămînerl în urmă și în realizarea investițiilor, atit ca urmare a unor deficiențe ale ministerelor și altor organe centrale, cit și ca urmare a insuficientei preocupări a întreprinderilor de construcții, a consiliilor populare, a organizațiilor de partid, a comitetelor județene de partid. Nerealizarea la timp a investițiilor, atît industriale și agricole, în construcția de locuințe și in alte investiții sociale, se datorește lipsurilor serioase în organizarea muncii.Așa cum s-a menționat și în consfătuire, avem destule exemple care demonstrează că acolo unde comitetele județene au acordat atenția corespunzătoare, rezultatele economice au fost la înălțimea sarcinilor, realizîndu-se anumite depășiri ale planului. Nu doresc în nici un fel să diminuez răspunderea ministerelor, a organelor centrale care răspund de buna organizare și desfășurare a producției. De altfel, în consfătuirile avute în ultimul timp cu conducerile unor ministere, am > discutat pe larg aceste probleme, stabilind măsurile corespunzătoare în vederea lichidării rămînerilor în urmă. Dar, dacă m-aș referi numai la ceea ce au spus cîțiva tovarăși aici, care au arătat că în urma măsurilor luate au reușit, în luna august, să recupereze anumite rămîneri în urmă la producția de utilaje, aș pune întrebarea : nu era mai bine să vă ocupați din ianuarie de realizarea ritmică a producției pentru a nu mai fi nevoie ca în ultimele 4—5 luni să facem eforturi pentru a recupera ceea ce n-am realizat în primele 7—8 luni ? ! Cred că era mai normal așa. Trebuie să tragem deci concluziile și învățămintele necesare pentru a pune capăt stărilor negative de lucruri care s-au manifestat în ce privește urmărirea și buna organizare a îndeplinirii sistematice a planului la toți indicatorii.Dacă pentru unele rămîneri în urmă în domeniul industriei s-au putut găsi mai ușor justificări, arătîndu-se cu degetul spre ministere și organe centrale, este mai greu să se facă aceasta în domeniul agriculturii. Dealtfel, nimeni nu 
a încercat să justifice lipsurile serioase

manifestate în efectuarea lucrărilor agricole și strîngerea recoltei — și care au dus la pierderi foarte serioase — deoarece este evident că nimeni altcineva decît comitetele județene, consiliile populare, organele agricole, oamenii muncii din agricultură trebuiau să acționeze, să realizeze aceste sarcini. Nu ’mai este vorba aici de lipsuri în aprovizionare, de deficiențe in proiectare și așa mai departe, ci de activitatea necorespunzătoare desfășurată de multe întreprinderi , agricole, cooperative, specialiști, consilii populare, organe agricole, organizații de partid. Același lucru este valabil și în ce privește construcția de locuințe și alte domenii de activitate.Fără a justifica sau diminua deci răspunderea ministerelor și organelof centrale, nu se pot subaprecia sau trece cu vederea lipsurile serioase manifestate în munca unor organizații și comitete județene de partid pentru îndeplinirea în bune condiții a planului. Organizațiile de partid, comitetele județene"trebuie să înțeleagă faptul că poartă răspunderea deplină pentru asigurarea conducerii pe plan județean a tuturor sectoarelor de activitate economice și sociale. Ele trebuie să pună permanent în centrul activității îndeplinirea în cele mai bune condiții a hotărîrilor partidului și legilor țării, a planului de dezvoltare economico- socială, a sarcinilor ce revin județului din planul național unic. țIn acest cadru, pe primul loc trebuie pusă asigurarea realizării planului de dezvoltare economică la toți indicatorii. Aceasta constituie ' problema centrală muncii de partid 1 Aprecierea muncii organizațiilor de partid nu se poate face după numărul.. ședințelor și conferințelor ținute 'sâu~ăl~âlspozițiilpr date, ci in primul' ffncTâupă felul în care se îndeplinește planul de producție. Aceasta constituie problema fundamentală a activității partidului, baza dezvoltării generale a țării noastre 1 întreaga activitate de partid trebuie concentrată în direcția soluționării concrete a problemelor din industrie, agricultură, transporturi, din activitatea științifică, a tuturor problemelor legate de realizarea planului Ia toți indicatorii. în acest spirit trebuie să se treacă la măsuri ferme de unire a eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii în vederea realizării planului pe acest an, a recuperării rămînerilor în urmă atît la producție, cît și la investiții, în toate sectoarele, la pregătirea temeinică a planului pe 1980, ulti

mul an al cincinalului actual. Trebuie să analizăm la fiecare întreprindere, cooperativă, instituție, pe fiecare județ,, staditil îndeplinirii planului cincinal și să stabilim măsurile corespunzătoare pentru a asigura îndeplinirea pînă la sfîrșitul anului 1980 a tuturor prevederilor planului cincinal, atît la producția fizică, cît și la producția netă, a tuturor indicatorilor.Este evident că tn această privință Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate- riale, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului Exterior, celelalte ministere și organe centrale au sarcina de răspundere de a face totul pentru soluționarea problemelor ce se ridică în fiecare întreprindere, în fiecare județ, de a acționa astfel încît să se asigure îndeplinirea în cele mai bune condiții a planului.Atrag însă foarte serios atenția comitetelor județene de partid, primilor secretari — care răspund în fața Comitetului Central de conducerea activității din județ — că nu trebuie să se mulțumească cu faptul că au telefonat unui ministru, considerind că astfel și-au făcut datoria și pot sta liniștiți. Ei trebuie să acționeze, fără să aibă liniște, pînă se soluționează toate problemele legate de asigurarea îndeplinirii în bune condiții a planului, luînd rdăsurile ce se impun pe plan local în această direcție 1Nu doresc să mă refer concret la unele probleme ridicate aici. Unii primi secretari au spus că o serie de instalații n-au funcționat din ‘lipsă de piese de schimb, așteptînd desigur ca cineva să vină să rezolve aceste probleme. Dar nu există astăzi județ care să nu dispună de o Industrie constructoare de mașini care, practic, să nu fie în stare să producă orice piese de schimb. Chiar dacă presupunem că nu ar exista astfel de posibilități, ele trebuie să se adreseze altui județ. Acolo un’de a existat preocupare, instalațiile au funcționat bine ; în alte județe însă, la același fel de instalații au existat opriri și lipsuri serioase în întreținerea și funcționarea instalațiilor. Este necesar să se înțeleagă faptul că rezolvarea problemei pieselor de schimb nu se poate asigura uitîndu-se peste graniță sau în altă parte, ci cău- tînd soluția și rezolvînd problema cu forțe proprii. Trebuie lichidată mentalitatea că tot ce este ambalat în hîrtie străină poleită este mai bun, indiferent de ce se află sub aceasta, că nu trebuie să acționăm pentru soluționarea problemelor. Aceasta exprimă o anumită ne

încredere în capacitatea oamenilor noștri de știință și tehnică, a muncitorilor, a forțelor proprii, de a soluționa problemele pe care le ridică dezvoltarea noastră economido-socială. Să punem capăt cu hotărîre acestei mentalități, acestei atitudini înapoiate, care, în fond, demonstrează o anumită rămînere în urmă politică și ideologică, o diminuare a spiritului revoluționar.M-am referit la toate acestea pentru a atrage atenția că se impun măsuri ho- tărîte în vederea soluționării cu forțe proprii a problemelor ce se ridică In activitatea practică într-o uzină sau alta, într-un sector sau altul, pentru îndeplinirea în bune condiții a planului. In mod deosebit trebuie să ne ocupăm foarte serios de realizarea planului de investiții, de punerea în producție a tuturor capacităților prevăzute. împreună cu ministerele și organele centrale au fost stabilite măsuri în vederea asigurării bazei materiale, s-au găsit soluții. Aceste soluții se puteau însă găsi din ianuarie și februarie, nu trebuia să se aștepte luna septembrie pentru a asigura materialele necesare fabricării utilajelor, pentru a realiza capacitățile aflate în construcție și a le da în producție.Mai avem 4 luni pînă la sfîrșitul a- nului. Trebuie acționat în așa fel' încît în această perioadă să fie recuperate și livrate toate utilajele. Am discutat ieri cu primii secretari această problemă și atrag din nou atenția că trebuie făcut totul pentru livrarea la termenele stabilite'a tuturor utilajelor, încît să se poată asigura punerea în producție a capacităților prevăzute.Același lucru este valabil șl în ce privește locuințele. Trebuie luate toate măsurile ca, în cele 4 luni care au mai rămas din acest an, să se realizeze planul de locuințe, să se asigure oamenilor muncii condiții bune de locuit în conformitate cu prevederile planului.O atenție deosebită trebuie acordată calității și nivelului tehnic al producției. Trebuie luate măsuri hotărîte în toate ramurile, în toate întreprinderile, pentru a se asigura realizarea producției la calitatea și nivelul tehnic cel mai înalt spre a putea satisface în condiții corespunzătoare atît cerințele economiei naționale, ale poporului, în ce privește bunurile de consum, cît și competitivitatea mărfurilor românești pe piața internațională. Trebuie înțeles că afirmarea revoluției tehnico-științifice nu este o noțiune abstractă, o lozincă ; ea trebuie să se materializeze în activitatea de zi cu zi, în felul în care se realizează producția și se introduce noul în toate domeniile de activitate.Deși am realizat anumite lucruri bune, sînt necesare, în continuare, măsuri hotărîte pentru reducerea consumurilor materiale, îndeosebi la energie și petrol. Trebuie să acționăm cu hotărîre pentru reducerea tuturor consumurilor materiale care, in multe domenii, sînt încă mult peste normele tehnice de consum. Trebuie să acționăm cu fermitate în vederea reducerii cheltuielilor de producție, a- ceasta constituind calea cea mai sigură a realizării producției pete, a creșterii venitului național.In consfătuire s-a vorbit foarte puțin despre felul în care funcționează noul mecanism economic, despre problemele eficienței economice, despre aplicarea în viață a principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii. Or, trebuie să înțelegem bine că aplicarea noului mecanism economic, autoconducerea și auto- gestiunea, problemele creșterii eficienței constituie obiective de însemnătate primordială pentru buna desfășurare a întregii noastre activități economice. Ele sînt strîns legate de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării viitoare a patriei, ridicării continue a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Este necesar, de asemenea, să acordăm toată atenția înfăptuirii măsurilor stabilite în agricultură, îmbunătățirii activității organizațiilor de partid, a organelor agricole, a organizațiilor de stat și cooperatiste și, desigur, a consiliilor populare și comitetelor județene de partid în conducerea acestui sector economic deosebit de important., Trebuie să se acționeze cu toată hotărîrea pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei. Pînă la sfîrșitul lunii septembrie trebuie să terminăm strînsul recoltei la toate culturile. Este necesar să se înțeleagă bine că orice zi de întîrziere a recoltării înseamnă pierderi serioase — așa cum s-â demonstrat dealtfel la grîu și orz. Aceasta diminuează producția agricolă a țării, influențează nemijlocit asupra activității economice a întreprinderilor și cooperativelor, reduce veniturile cooperatorilor, ale celorlalți oameni ai muncii.Sînt necesare măsuri ferme pentru pregătirea temeinică și realizarea la timpul stabilit a însămînțărilor. Orice zi de întîrziere peste perioada optimă — care nu 

trebuie să depășească în nici un caz șl nicăieri 15 octombrie — înseamnă o diminuare a recoltei. Anul acesta a dovedit cu prisosință acest lucru. Trebuie asigurată sămînța corespunzătoare și efectuate lucrările agricole, inclusiv de desecări, de reducere a umidității unde aceasta este excesivă, creînd astfel condiții pentru o recoltă bună de cereale, de grîu și orz în anul 1980.O atenție deosebită trebuie acordată zootehniei. Ieri am discutat mai amănunțit această problemă. Atrag din nou a- tenția asupra măsurilor privind realizarea efectivelor, pregătirea corespunzătoare a furajelor pentru iarnă, asigurarea producției animaliere. Nu trebuie făcute mari calcule pentru a înțelege că numai prin realizarea greutății la tăiere, stabilită pentru fiecare județ, se asigură nu numai îndeplinirea planului de carne, dar și o producție suplimentară. Să nu se mai admită aducerea Ia tăiere a animalelor decît la greutatea necesară ; ele trebuie livrate în condiții care să asigure un randament maxim. Fiecare comitet județean răspunde direct de realizarea acestor măsuri.De asemenea, trebuie asigurată șl în agricultură realizarea în întregime a Investițiilor, atît în zootehnie, cît și în domeniul irigațiilor și îmbunătățirilor funciare.Este necesar să se acorde toată atenția bunei funcționări a consiliilor agroindustriale, realizării unei mai bune raio- nări și asigurării asolamentelor corespunzătoare pentru culturi în fiecare consiliu agroindustrial, precum și în fiecare județ. Așa cum am arătat încă în iarnă, crearea consiliilor agroindustriale oferă posibilitatea unei mai bune organizări a activității în agricultură, unei mai bune folosiri a cadrelor, a mecanizării. Trebuie folosite din plin toate aceste condiții pentru ca, în anul viitor, să obținem rezultatele stabilite în domeniul agriculturii.în acest cadru aș dori să atrag atenția asupra preocupării pentru asigurarea bunei aprovizionări a oamenilor muncii cu tot ce este necesar, în conformitate cu prevederile planului de aprovizionare pe acest an. Trebuie asigurate, de asemenea, cantitățile de produse necesare pentru buna aprovizionare în anul viitor, pînă la recolta nouă, luîndu-se măsuri — așa cum am discutat ieri cu primii secretari — și pentru o mai bună eșalonare a culturilor, îndeosebi de legume, astfel încît, începînd din martie, să se poată livra cantități corespunzătoare de legume și alte produse agricole pentru satisfacerea cerințelor populației. Desigur, în această privință, o răspundere deosebită revine Ministerului Agriculturii, organelor sale, care trebuie să treacă, împreună cu comitetele județene, la stabilirea concretă a măsurilor ce se impun. Insă nimeni nu trebuie să se gîn- dească că va putea arăta cu degetul spre Ministerul Agriculturii ; întreaga agricultură se află în județe, și comitetul județean, primul secretar poartă răspunderea nemijlocită pentru realizarea planului stabilit in agricultura județului respectiv, întregul plan al agriculturii va fi elaborat pe județe și dat fiecărui județ de către Comitetul de Stat al Planificării. Se va discuta direct cu fiecare județ, desigur cu participarea Ministerului Agriculturii, planul agricol, pentru a se înlătura orice neînțelegere privitoare la răspunderea și rolul consiliilor populare și comitetelor județene în acest domeniu.Este necesar să luăm toate măsurile pentru realizarea în bune condiții a planului de comerț exterior, în primul rînd a exportului cu produse de calitate corespunzătoare. în discuțiile cu Ministerul Comerțului Exterior, cu celelalte ministere, am constatat că multe produse le vindem sub prețurile mondiale. Valorificăm slab, necorespunzător materiile prime și munca poporului nostru, a clasei muncitoare. Am stabilit o serie de măsuri cu privire lâ organizarea producției de export astfel încît ea să corespundă cerințelor pieței și, totodată, pentru valorificarea corespunzătoare a acesteia, la nivelul prețurilor internaționale. Insist asupra acestei probleme pentru că valorificarea corespunzătoare Ia export a materiilor prime, a produselor, a muncii poporului nostru constituie una din problemele esențiale ale bunei desfășurări a întregii vieți economice.Fără îndoială, trebuie să ne ocupăm sl de import, în măsura în care acesta este necesar și planificat ca atare. Trebuie să realizăm importurile corespunzătoare, de calitate bună și la prețuri convenabile. Să nu plătim prețuri peste cele care se practică pe plan internațional. Totodată, să acționăm cu mult mai multă hotărîre pentru a reduce importul, pentru a renunța la o serie de achiziții ce nu se justifică cu nimic. în fiecare întreprindere, in fiecare județ' să se exercite un control săptămînal asupra importului, pentru a se vedea la ce se poate re-
(Continuare in pag. a Ii-a)
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(Urmare din pag. I)nunța și cum se pot asigura cele necesare în țară.Trebuie să acordăm atenția corespunzătoare cooperării în producție pe plan internațional, realizării atît cu țările socialiste, cit și cu țări în curs de dezvoltare sau capitaliste dezvoltate, a unor acțiuni de cooperare care să asigure o largă perspectivă activității de comerț exterior, condiții pentru o producție de calitate corespunzătoare, valorificată cît mai avantajos.Avem în vedere ca începînd din 1980, planul de producție să se elaboreze și în profil teritorial. Județul va primi nu prevederi generale, ca pînă acum, ci planul de producție industrială pentru toate unitățile de pe teritoriu — desigur, al celor republicane și al celor proprii —
Conducerea științifică a tuturor domeniilor 

de activitate, perfecționarea stilului 
de muncă al organizațiilor de partid, 

al activului de partid - factor determinant 
al creșterii rolului conducător 
al partidului nostru în societate

Tovarăși,Ținînd seama de problemele complexe pe care le pune dezvoltarea rapidă a forțelor de producție, a economiei noastre naționale, este necesar să punem un mai mare accent pe ridicarea nivelului muncii de conducere a comitetelor județene de partid, a organelor și organizațiilor de partid, pe îndeplinirea de către fiecare organizație și de către fiecare comunist a rolului ce-i revine în unirea eforturilor .tuturor oamenilor muncii, a întregului popor în înfăptuirea politicii generale a partidului și statului.Așa cum am menționat, trebuie bine înțeles că activitatea fiecărei organizații de partid, a tuturor organelor de partid se reflectă atît în rezultatele bune obținute într-un domeniu sau altul, cît și in lipsurile și deficiențele ce se manifestă. Nimeni nu poate pretinde că doar rezultatele bune se datoresc felului cum au muncit organizațiile de partid, iar lipsurile, deficiențele se datoresc altora. Spun aceasta pentru că am rămas cu impresia că unii au înțeles cam așa lucrurile, judecind după felul cum au raportat aici. Or, trebuie înțeles că atît ceea ce este bun, cît și deficientele și lipsurile sînt rezultatul nemijlocit al felului cum a muncit fiecare organizație de partid, fiecare comitet orășenesc, fiecare comitet județean.în această privință, trebuie să spunem deschis că în stilul și metodele de muncă ale unor comitete județene și orășenești, ale unor organizații din întreprinderi și comune nu s-au manifestat destulă exigență și spirit de răspundere. Nu peste tot s-a reușit să se cuprindă în bune condiții toate laturile activității, să se asigure soluționarea la timp a problemelor legate de înfăptuirea planului, a diferitelor aspecte ale activității economico-sociale. Se observă că, uneori, în munca de partid se lucrează în salturi, se acționează nu în mod unitar și nu concomitent pentru asigurarea bunei desfășurări a întregii activități. Unii se apucă de o treabă și apoi o lasă la o parte și încep alta, pentru ca să-și mai aducă aminte că trebuia soluționată abia cînd se constată că lucrurile nu merg cum trebuie. Această deficiență există, desigur, și în activitatea ministerelor, a organelor noastre centrale ; dar, așa cum am spus mai înainte, mi-am propus acum să vorbesc îndeosebi despre felul în care muncesc comitetele județene și organizațiile noastre de partid.în munca de organizare .și control nu se reușește să se asigure întotdeauna o justă repartizare a forțelor. Nu se exercită un control permanent și exigent. Există practica de a se lua cunoștință de diferite hotărîri și legi, fără a se asigura studierea lor temeinică și, mai cu seamă, fără a se trece la stabilirea măsurilor practice de aplicare a lor în viață și fără a se urmări pînă la capăt modul cum se înfăptuiesc. Birocratismul, din păcate, se manifestă încă cu destulă virulență in munca unor organe de partid și de stat. Unii au început să creeze un adevărat cult pentru tot felul de ordine, instrucțiuni și circulări, considerînd că, prin aceasta, își îndeplinesc răspunderile și sarcinile, neglijînd munca concretă, pe teren, cu oamenii, acolo unde se hotărăște pînă la urmă soarta îndeplinirii hotăririlor.Nu vreau să fiu nedrept cu organele centrale, cu ministerele. Și în activitatea acestora se face destul de puternic simțit acest stil greșit, metode necorespunzătoare, practici birocratice. Trebuie să punem capăt cu hotărîre acestor stări de lucruri, să facem totul pentru a asigura perfecționarea rapidă a muncii organelor și organizațiilor de partid, a tuturor organelor noastre de partid și de stat, locale și centrale, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă, a organizării și controlului îndeplinirii tuturor hotăririlor și legilor țării.îndeplinirea prevederilor Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism presupune creșterea la un 

astfel încît fiecare comitet județean va cunoaște și va putea acționa pentru realizarea producției prevăzute, la toți indicatorii, de către toate întreprinderile. Dacă sînt probleme neclare, ele vor fi discutate în prealabil, atunci cînd se elaborează și se înmînează planul, pentru a nu mai rămîne în cursul anului probleme neclarificate sau nerezolvate,începînd tot din acest an, planul va fi dat și centralelor economice. Se va lucra direct cu centralele și cu județele ; deci atît centrala, cît și județul vor primi planul pentru întreaga activitate industrială. Am arătat mai înainte că județul va primi în întregime și planul pentru agricultură, ca și pentru celelalte sectoare. Se va trimite județelor, de asemenea, planul de comerț exterior, de export, import și cooperare în producție, planul de 

nivel mai înalt a rolului politic al partidului în conducerea științifică a tuturor domeniilor, a întregii societăți. Cînd vorbim de conducere științifică, de rolul conducător al partidului, nu trebuie să ne oprim numai la afirmarea acestor principii, ci să trecem la activitate practică, organizatorică și politică, în vederea creșterii și perfecționării activității fiecărei organizații de partid, a fiecărui comitet județean. Rolul conducător al partidului nu se poate realiza în general, ci trebuie să se exprime în. felul în care fiecare comitet județean, orășenesc, comunal, de Întreprindere și instituție, fiecare comunist, fiecare organizație de bază acționează pentru îndeplinirea rolului la locul de producție. Așa cum am mai menționat, dacă planul de producție se realizează în condiții bune înseamnă că și organizațiile de partid, comuniștii lucrează bine ; invers, acolo unde planul nu se realizează, în activitatea organizațiilor de partid, a comuniștilor sînt lipsuri foarte serioase. Acesta este criteriul de bază al aprecierii muncii organelor și organizațiilor de partid, a fiecărui comunist din toate sectoarele și la toate nivelurile. Este, deci, necesar ca toate comitetele județene, organele și organizațiile de partid, toți comuniștii să pună pe primul plan lupta pentru îndeplinirea hotăririlor de partid, a legilor statului nostru socialist, a planului de dezvoltare economico-socială, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Pentru o conducere științifică se cere o linie politică justă. Viața a demonstrat și demonstrează că avem o asemenea linie politică justă și, totodată, dispunem de forțele materiale și umane necesare realizării programului de dezvoltare generală a țării. Dar, după cum este bine cunoscut, numai linia politică și Programul, oricît de juste și realiste ar fi, nu sînt suficiente ; deși au o importanță primordială, ele pot rămîne numai documente, în broșuri sau volume, dacă nu se iau toate măsurile și nu se acționează pentru realizarea lor în viață. în această privință, rolul hotărîtor pentru înfăptuirea liniei politice și a Programului îl are munca organizatorică. Partidului — ca forță politică conducătoare — organelor și organizațiilor de partid, precum și organelor de stat le revine datoria de a lua toate măsurile organizatorice, a întreprinde tot ce este necesar și a urmări sistematic îndeplinirea totală a fiecărui obiectiv, a tuturor prevederilor din hotărîri și legi, a liniei politice generale a programului.Trebuie înțeles că între elaborarea liniei politice și a programului, și activitatea organizatorică practică, există o condiționare reciprocă, o strînsă unitate dialectică, una condiționînd-o pe cealaltă. Nu se poate asigura o linie politică justă fără o activitate practică și organizatorică justă, așa cum nu se poate a- sigura nici înfăptuirea liniei politice juste fără o activitate organizatorică practică concretă, corespunzătoare.Iată de ce în fața organelor de partid și de stat, pe primul plan stă lupta pentru înfăptuirea neabătută a programului, a planului de dezvoltare economico- socială a României. Fără îndoială că în această activitate un rol important îl au Comitetul Central, Comitetul Politic Executiv și celelalte organe ale Comitetului Central, aparatul central de partid, ministerele, celelalte organe centrale, întregul aparat de stat. în această privință va trebui să aducem și unele îmbunătățiri și corecturi, pentru a se asigura o mai bună funcționare a tuturor acestor organe, pentru lichidarea neajunsurilor care se mai manifestă, pentru a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a întregii activități.în această ordine de idei, aș dori să mă refer, pe scurt, la activitatea aparatului Comitetului nostru Central, îndeosebi a instructorilor teritoriali, cărora le revine un rol important în controlul îndeplinirii hotăririlor de partid și a legilor țării. Din păcate, trebuie să spunem 

aprovizionare tehnico-materlală, precum și planul de recuperare de la populație și refolosire a materialelor. Județele vor purta direct răspunderea pentru realizarea acestor planuri, a întregului plan, la toți indicatorii — inclusiv la productivitate, la producția netă, la creșterea nivelului de trai, desfaceri de mărfuri ș.a.m.d.Dorim ca, începînd din 1980, fiecare județ să dispună de partea de sarcini ce-1 revine din planul național unic și să poarte răspunderea deplină pentru realizarea acesteia. Aceasta constituie o parte inseparabilă a prevederilor Programului elaborat de Congresul al XI-lea cu privire la creșterea atribuțiilor și rolului organelor locale de partid și de stat, pe baza îmbinării principiului centralismului democratic cu autonomia și răspunderea largă a organelor locale.

că în activitatea acestui aparat, a instructorilor, se manifestă o serie de minusuri. Mulți dintre instructorii Comitetului Central au început să se identifice cu județele — aceasta, dacă ar fi în sens pozitiv, nu ar fi rău — să se obișnuiască cu stările de lucruri din județe, să nu mai observe minusurile, lipsurile, să nu le mai sesizeze, să le considere ceva o- bișnuit, normal. Prin aceasta ei nu ajută nici Secretariatul Comitetului Central și organele centrale în cunoașterea stărilor de lucruri, nici comitetele județene de partid în activitatea lor. De vină este poate și felul în care Secretariatul lucrează'cu instructorii. Faptul că îi ținem prea mult într-un județ face poate ca ei să înceapă la un moment dat să se considere reprezentanți ai județului și să-i susțină minusurile și neajunsurile, să le justifice, în loc să le descopere, să arate în fața Secretariatului, a Comitetului . Central adevărata stare de lucruri pentru a se putea lua măsuri în vederea lichidării neajunsurilor. Aceasta este valabil și pentru instructorii centrali și pentru cei din domeniul propagandei, al controlului muncitoresc, al cadrelor și așa mai departe. Va trebui să tragem concluzii și să luăm măsurile corespunzătoare, astfel încît controlul și activitatea de îndrumare din partea Comitetu- lui Central să se ridice la nivelul ce- J rințelor actuale, al sarcinilor mari ce se pun în munca noastră de partid.Va trebui să realizăm cu hotărîre practica chemării periodice nu numai a primilor secretari, ci și a celorlalți secretari județeni pentru instruirea lor, pentru a asigura înțelegerea unitară a problemelor. Să nu ne mulțumim cu ceea ce transmite instructorul, pentru că, oricît de bine ar înțelege el problemele, este greu să asigure transmiterea unitară a tuturor sarcinilor. Deci este necesar ca și la aparatul Comitetului Central, în munca noastră cu comitetele județene să aducem unele îmbunătățiri. De altfel, cred că veți fi de acord cu mine că această consfătuire demonstrează cît de util este să facem mai des a- semenea ședințe pe probleme. Să nu lăsăm să treacă o vreme prea îndelungată pentru a discuta cu secretarii județeni modul de rezolvare a problemelor.Cu primii secretari ne întîlnim mal des ; se muncește mai slab cu secretarii pe probleme — cu problemele organizatorice, de propagandă, economice. Avem acum și secretari cu problemele sociale, avem și secretari cu problemele agricole. Va trebui să realizăm un program sistematic pentru a discuta cu ei și asigura înțelegerea unitară a problemelor de către toate județele.Pornind de aici, se înțelege că și în activitatea comitetelor județene de partid, a organelor locale de partid și de stat trebuie să se aducă îmbunătățiri, astfel ca ele să acționeze cu rezultate mal bune pentru realizarea sarcinilor, a hotăririlor de partid și legilor țării. Atît organele de partid, cît și consiliile populare, alte organe de stat locale, au importante atribuții în conducerea activității de partid, economice, sociale, în întreaga viață din ' județ. în viitor, aceste răspunderi și a- tribuții vor crește, și este de înțeles că îndeplinirea lor cere perfecționarea metodelor și Stilului de muncă. Vom trece — cum am mai menționat — și la elaborarea planului în profil teritorial, ceea ce ridică răspunderea directă a comitetelor județene, consiliilor populare pentru realizarea sarcinilor dezvoltării economico-sociale. Am discutat ieri despre întocmirea planurilor teritoriale pe cincinalul viitor și știți bine ce probleme mari și ce răspunderi deosebite revin fiecărui județ în această privință.Consider că actuala organizare a comitetelor județene, a aparatului lor este corespunzătoare și asigură condiții pentru îndeplinirea acestor răspunderi. Și organizarea consiliilor populare este corespunzătoare, ele putînd să-și îndeplinească în bune condiții răspunderile și îndatoririle ce le revin. Desigur, în desfășurarea muncii poate apărea necesitatea unei mai 

bune precizări și delimitări a atribuțiilor, a unei mai bune înțelegeri a răspunderilor, în scopul cuprinderii tuturor sectoarelor de activitate. Comitetele județene de partid trebuie să-și organizeze în așa fel munca, încit să poată cuprinde toate sectoarele de activitate. Să nu ră- mînă nici un domeniu, oricît de mic, care să nu stea în preocuparea comitetelor județene, unde să nu se acționeze și să se urmărească soluționarea problemelor. Orice rămînere în urmă într-un sector sau altul — economic sau social — influențează negativ mal devreme sau mai tîrziu asupra altor sectoare, se reflectă în întreaga activitate a organizației de partid respective.Se impune deci, în primul rînd, să acordăm mai multă atenție felului in care sînt repartizate forțele de care dispune județul pentru rezolvarea corespunzătoare a problemelor, alegînd oamenii potriviți pentru fiecare sector, în raport cu pregătirea lor profesională și politică, cu spiritul de răspundere și combativitatea lor, cu felul în care știu să militeze pentru îndeplinirea sarcinilor. Trebuie să înțelegem adevărul, confirmat nu o dată de viață, că nu toți oamenii pot lucra în orice sector de activitate. Unii pot lucra într-un sector cu rezultate foarte bune, dar dacă-i punem în alt loc de muncă pot avea rezultate foarte slabe, necorespunzătoare. De vină nu sînt ei, ci aceia care i-au numit sau i-au menținut în diferite munci pentru care nu sînt pregătiți. Munca de organizare începe CU înțelegerea hotăririlor și cu repartizarea corespunzătoare a forțelor și răspunderilor, punînd oameni în stare să soluționeze pînă la capăt problemele. Aceasta este valabil pentru toate nivelurile, pînă jos în fabrică, în cooperativă. Trebuie să acordăm mai multă atenție îndrumării la fața locului și controlului executării hotăririlor. De fapt, cînd vorbim de control — așa cum am mai menționat șl altă dată — trebuie să înțelegem că aceasta nu înseamnă Inspecție formală, ci sprijin activ‘pentru îndeplinirea hotăririlor, pentru soluționarea problemelor. Controlul nu trebuie considerat încheiat pînă nu se asigură soluționarea problemelor. Or, din păcate, atît la aparatul central de partid și de stat, cît și la județe, există manifestări de formalism în organizarea controlului, în îndrumarea și ajutorul pentru soluționarea problemelor.Să acționăm cu toată hotărfrea în vederea întăririi răspunderii, a spiritului de disciplină în muncă. Aceasta constituie, de asemenea, o cerință esențială a îndeplinirii hotăririlor șl legilor, a programului de dezvoltare economico-socială a țării. Se impune sporit spiritul de exigență, spiritul critic, dezvăluind cu curaj, deschis, lipsurile și greșelile, minusurile, luîndu-se atitudine fermă, autocritică, trăgîndu-se concluzii și luîndu-se măsurile necesare pentru lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea activității. Fără o atitudine critică și autocritică exigentă, plină de răspundere nu este posibilă desfășurarea în bune condiții a activității de partid, conducerea științifică, în nici un sector de activitate. /Este, de asemenea, necesar să punem un accent mai mare pe consultarea comuniștilor, a activului de partid, a oamenilor muncii, pe dezvoltarea democrației de partid, ca și a democrației socialiste în general. Să asigurăm dezbaterea, împreună cu membrii de partid, în cadrul organizațiilor de partid, cu activul de partid, a problemelor din fiecare sector de activitate, elaborarea hotăririlor și măsurilor pentru un sector sau altul, împreună cu organizațiile de partid, cu membrii de partid. Numai prin participarea largă a comuniștilor, a tuturor organizațiilor de partid la elaborarea hotăririlor, avem garanția adoptării unor hotărîri juste ; aceasta dă, totodată, comuniștilor sentimentul de răspundere pentru realizarea în viață a hotăririlor. Avem, fără îndoială, rezultate bune in acest domeniu. în general, principalele hotărîri de partid, legile sînt larg dezbătute. Partidul nostru, oamenii muncii, în general, participă activ Ia elaborarea politicii generale, a diferitelor hotărîri și legi ale țării ; dar aceasta trebuie să se manifeste cu și mai multă putere în activitatea concretă din fiecare unitate, din fiecare localitate, din fiecare oraș și județ. Munca cu activul de partid, cu organizațiile de partid, cu membrii de partid constituie una din problemele esențiale ale conducerii științifice, ale participării comuniștilor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate.Trebuie să acordăm mai multă atenție activității desfășurate <de organizațiile de masă, de tineret, sindicale, de femei, de alte organizații obștești. Să ne preocupăm de îndrumarea și controlul lor, de dezvoltarea spiritului de răspundere șl disciplină, a spiritului revoluționar în activitatea acestora, deoarece ele constituie o forță importantă în activitatea fiecărei organizații și organ de partid.O conducere corespunzătoare impune funcționarea în cele mai bune condiții a organelor colective de partid și de stat
înfăptuirea neabătută a politicii de cadre 

a partidului - condiție esențială a aplicării 
) • 
in viață cu succes a Programului de edificare 

a societății socialiste multilateral dezvoltate
Tovarăși,Printre problemele la ordinea de zi a consfătuirii au fost și acelea legate de promovarea cadrelor. Pe ansamblu am putea spune că avem o serie de rezultate pozitive. într-adevăr, avem zeci și zeci 

— comitetul județean, biroul, secretariatul, celelalte organe conducătoare de partid, pînă la birourile organizațiilor de bază și adunările generale. Nu se poate concepe o bună conducere și desfășurare a activității fără funcționarea corespunzătoare a organelor de conducere colectivă, fără întărirea răspunderii colective în adoptarea hotăririlor și, apoi, în realizarea lor în practică. Fiecare membru al comitetului județean, al oricărui organ de partid, fiecare secretar, fiecare membru al biroului răspunde deopotrivă de întreaga muncă a comitetului sau "organului din care face parte ; el trebuie să ia parte activă la întreaga activitate. Aceasta nu diminuează în nici un fel răspunderea fiecăruia pentru sectorul de activitate încredințat, pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor proprii. Munca colectivă, răspunderea colectivă nu se substituie răspunderii fiecăruia în fața organului de partid, a partidului pentru îndeplinirea sarcinilor și răspunderilor încredințate. Nimeni nu se poate acoperi sau justifica cu răspunderea colectivă dacă în munca ce i s-a încredințat nu-și îndeplinește atribuțiile. Aș putea spune că există o condiționare reciprocă, o strînsă legătură dialectică între munca colectivă și răspunderea și munca fiecăruia ; una’o condiționează pe cealaltă. Nu poate există, dealtfel, o munca colectivă bună, dacă, în practică, fiecare nu-și îndeplinește cum trebuie îndatoririle; atunci nici munca colectivă nu poate fi la înălțime. Tot astfel, dacă munca colectivă nu se desfășoară corespunzător, dacă în cadrul biroului sau comitetului fiecare nu este tras la răspundere și, nu raportează, nu dă socoteală de felul cum își îndeplinește îndatoririle, aceasta influențează negativ și asupra muncii fiecăruia. Iată de ce trebuie să înțelegem în mod dialectic îmbinarea acestor două laturi de o importanță deosebită pentru buna funcționare și desfășurare a activității de partid.Am mai subliniat și ieri și doresc să menționez și astăzi răspunderea ce revine primilor secretari în fața Comitetului Central al partidului pentru felul în care se desfășoară întreaga activitate de partid. Ei răspund, fără îndoială, și în fața comuniștilor care i-au ales, a oamenilor muncii din județ ; dar, în conformitate cu principiul centralismului democratic și cu prevederile Statutului, ei poartă răspunderea deplină în fața Comitetului Central de felul cum își îndeplinesc atribuțiile. Este O dublă răspundere, necesară și bine delimitată. Se cere ca primii secretari s-o înțeleagă bine și să acționeze în conformitate cu această realitate. Ei trebuie să studieze mult mai atent hotăririle de partid, legile țării, să acționeze pentru ca toate aceste hotărîri să fie bine cunoscute de întregul comitet județean, de toți comuniștii, de toți oamenii muncii, să asigure stabilirea măsurilor de organizare și control al îndeplinirii acestor hotărîri.Trebuie să menționez că există și obiceiul ca unii tovarăși să citească hotăririle în diagonală, cum se spune, adică la început și la sfîrșit, și apoi să le pună în sertar și să uite de ele. Este o practică foarte dăunătoare. Trebuie asigurate nu numai citirea, ci și înțelegerea esenței hotăririlor. Va trebui să introducem principiul seminarizării cadrelor noastre, începînd de sus, de la miniștri și vicepreședinți, la care să participăm și noi, cei din Comitetul Politic Executiv. Deci, Începînd cu Comitetul Politic Executiv, trebuie să organizăm studierea și înțelegerea unitară a hotăririlor și legilor, a felului cum trebuie ele aplicate, pentru că sînt situații cînd într-un fel se înțelege o hotărîre la un minister și altfel la altul. înțelegerea hotăririlor este problema esențială a unei conduceri juste. Nu se poate asigura o conducere științifică fără înțelegerea — nu numai cunoașterea — hotăririlor și legilor. A- ceasta este condiția sine qua non a conducerii științifice. De aceea, primii secretari au răspunderea de a organiza această muncă de studiere și înțelegere unitară a hotăririlor,' de seminarizare a biroului județean și pe urmă a activului de partid și de stat din județ. Desigur, în unele cazuri va trebui ca însuși Secretariatul Comitetului Central să organizeze sau să asigure sprijin pentru buna înțelegere și aplicare în viață a hotăririlor și legilor.
Tovarăși,Este necesar să se înțeleagă bine răspunderea secretarului cu problemele organizatorice pentru munca organizatorică, pentru munca de cadre — așa cum se arată și în Statutul partidului și cum spun instrucțiunile Comitetului Central. El trebuie să cunoască bine aceste probleme, să le înțeleagă corespunzător și să asigure munca de organizare și înfăptuire a programului de repartizare a forțelor, de urmărire și exercitare a controlului pentru îndeplinirea hotăririlor. N-aș putea spune că astăzi toți secretarii cu 

de mii de cadre de partid, zeci și zeci de mii de cadre de stat, de activiști în toate domeniile, care acționează cu spirit de răspundere și devotament, care nu precupețesc nimic pentru înfăptuirea politicii partidului și statului nostru. Dealtfel, toate rezultatele minunate pe care 

problemele organizatorice și toate secțiile organizatorice își îndeplinesc în condițiile cele mai bune aceste atribuții de mare răspundere.La rîndul lor, secretarii cu propaganda 
au un domeniu foarte vast — întreaga activitate ideologică, politică, educativă. Ei dispun de multe organisme la județ însărcinate să asigure desfășurarea acestei munci la nivelul corespunzător. Lor le revine răspunderea de a asigura cunoașterea tuturor legilor și hotăririlor, popularizarea și explicarea lor, prin toate formele — prin viu grai, ședințe, munca de la om la om, presă și celelalte mijloace de informare. De asemenea, ei trebuie să acționeze în vederea mobilizării maselor populare la realizarea hotăririlor și legilor.Secretarii cu problemele economice sînt și președinții Consiliului de Control Muncitoresc. Am impresia că aici lucrurile merg mai rău, tovarășii punînd accentul pe activitatea de președinți ai controlului muncitoresc, și nu, în primul rînd, pe calitatea de secretari cu problemele economice, care presupune asigurarea îndeplinirii hotăririlor și legilor, realizării planului economic, a planului ’e. dezvoltare în toate domeniile. Prob, că va trebui să aducem o serie de prt zări, inclusiv în ce privește atribuț..ie controlului muncitoresc, care, în optica noastră generală, comunistă, nu trebuie să se reducă doar la constatarea diferitelor deficiențe și la aplicarea de sancțiuni — deși și asta trebuie făcut — ci trebuie să asigure îndrumarea și sprijinul, participarea la soluționarea problemelor. Consiliul de Control Muncitoresc să acționeze, așa cum spune legea, ca organ de partid și de stat, îndeplinind și rolul de secție economică a Comitetului Central al partidului. Cînd mă refer la controlul muncitoresc central, mă gîndesc, desigur, și la consiliile respective din cadrul fiecărui comitet județean de partid.Același lucru trebuie spus despre secretarii cu problemele agrare, care sînt și președinții uniunilor cooperativelor agricole de producție. Ei sînt, în primul rînd, secretari cu probleme agrare și trebuie să răspundă de felul în care se asigură organizarea întregii activități pentru realizarea producției agricole. Dealtfel, în hotărîre și lege se prevede ca și acestea să funcționeze ca organe de partid și de stat. La Comitetul Central, U.N.C.A.P.-U1 trebuie să funcționeze și ca secție a Comitetului Central, iar Ia județ, uniunile județene ale cooperativelor agricole ca secții ale comitetului județean. N-aș putea spune că în prezent, atît la Comitetul Central, cît și la județe, aceste atribuții sînt îndeplinite. Este necesar ca aceste organe să fie organizate și să muncească în așa fel încît să joace un rol tot mai important în desfășurarea activității agricole.Trebuie să precizăm mai bine și rolul secretarilor cu problemele sociale, pentru ca aceștia să-și îndeplinească mal eficient atribuțiile ce le revin în coordonarea unor sectoare de activitate foarte importante, strîns legate de ridicarea nivelului de trai material și spiritual al maselor, ale oamenilor muncii.Deci, se cere să aducem anumite îmbunătățiri și precizări în activitatea secretarilor, a birourilor județene, a altor organe de partid, pentru ca ele să-și spc rească rolul și răspunderea în îndeplini rea hotăririlor.Trebuie să acordăm toată atenția creșterii în continuare a rîndurilor partidului și, îndeosebi, ridicării calității membrilor de partid. Partidul nostru numără în prezent peste 2 900 000 membri de partid și consider că, în această privință, situația este foarte bună. Este necesar ca la primirea în partid, cît și după aceea, în întreaga activitate, să punem accentul principal pe ridicarea spiritului de combativitate și răspundere comunistă a fiecărui membru de partid, a fiecărei organizații de partid. Trebuie să manifestăm o mai mare exigență față de abateri și încălcări ale normelor . de partid, ale Statutului, ale principiilor de etică și echitate socialistă. Să manifestăm mai multă exigență la primirea în partid, pentru a asigura intrarea în rîn- durile partidului numai a acelor oameni ai muncii care dovedesc că știu să lupte pentru politica partidului, care se angajează să acționeze cu spirit revoluționar și combativitate comunistă, în toate sectoarele, în toate împrejurările.Deși vom mai discuta în legătură cu problema preschimbării carnetelor de partid, aș dori să atrag atenția că trebuie pregătită serios această acțiune. Preschimbarea carnetelor de partid nu trebuie să însemne doar înlocuirea unui carnet vechi cu altul nou, ci un act de mare însemnătate politică, un prilej de a discuta cu fiecare comunist despre felul cum își îndeplinește sarcinile, cum răspunde cerințelor de membru al Partidului Comunist Român. Să obținem, ca urmare a acestei acțiuni politice, o creștere a răspunderii fiecărui comunist, a combativității organizațiilor și organelor de partid.

le avem, în toate domeniile, sînt Indisolubil legate de felul în care cadrele de partid și de stat, activul nostru din toate sectoarele, acționează, își desfășoară activitatea.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. a Il-a)Sînt însă și o serie de lipsuri și deficiențe in acest domeniu. In această privință principala lipsă constă în faptul că nu acordăm suficientă atenție cunoașterii îndeaproape a calităților oamenilor, a capacității lor de muncă, a nivelului lor politico-ideologic. Din această cauză, nu întotdeauna reușim să punem oamenii cei mai corespunzători în diferite domenii de activitate. Nu se acordă atenția necesară și, cîteodată, chiar se trece cu ușurință peste unele defecte, lipsuri sau abateri ale unor cadre. Se • încearcă uneori să se minimalizeze sau să se justifice asemenea lipsuri, folosindu-se tot felul de argumente. Din această cauză, cîteodată constatăm că au fost promovați oameni care sînt supuși continuu criticii comuniștilor, a maselor largi de oameni ai muncii pentru lipsuri și abateri — și trebuie să trecem la înlocuirea lor.Desigur, este pozitiv că atît membrii de partid, cit și masele de oameni ai muncii devin tot mai exigente și nu se mai împacă ușor cu justificări sau cu ideea că știe mai bine comitetul județean sau organul respectiv de ce l-a promovat pe un anumit tovarăș. Mulți adresează critici, trimit sesizări la Comitetul Central, insistă pentru a se clarifica situația ''și a se lua măsuri împotriva celor ce nu co- Zrespund. Este un lucru pozitiv, care arată creșterea răspunderii comuniștilor, a oamenilor muncii, preocuparea lor ca în diferite munci de partid și de stat să fie promovați oameni de răspundere, capabili și cu un profil moral care să facă cinste sectorului respectiv. In același timp, aceasta demonstrează ușurința de care dau dovadă unele din organele noastre de partid, secțiile de cadre sau sectoarele de cadre, Secția de cadre și Comisia de cadre a Comitetului Central, cei care numesc sau propun numirea în funcție a celor criticați.Este necesar să acționăm și în această privință pentru creșterea spiritului de ' răspundere, să îmbunătățim munca deosebit de importantă de cunoaștere, selecționare, creștere și promovare a cadrelor în toate sectoarele de activitate. Aceasta, începind cu Secretariatul Comitetului Central al partidului, care prin statut poartă răspunderea pentru înfăptuirea politicii de cadre — desigur, și celelalte organe au răspunderea lor — cu aparatul Comitetului Central, cu aparatul ministerelor, cu direcțiile de cadre, cu toți cei care pe plan central au răspundere în acest domeniu. Este necesar, de asemenea, ca organele locale, comitetele județene de. partid să acorde o atenție sporită înfăptuirii politicii de promovare a cadrelor, aplicînd cu fermitate hotărîrile și instrucțiunile Comitetului Central.Trebuie să, pornim de la necesitatea promovării, în continuare, a cadrelor provenite din rîndul clasei muncitoare, avînd in vedere rolul clasei muncitoare în conducerea societății noastre socialiste, dar și faptul că astăzi ea constituie forță cea mai numeroasă a națiunii noastre. Ca atare, este de înțeles că din rîn- durile clasei muncitoare trebuie să recrutăm, să creștem și să promovăm tot mai multe cadre, atît pentru activitatea de partid, cit și pentru activitatea de stat, în același timp, trebuie să acordăm atenția necesară recrutării și creșterii cadrelor din rîndul țărănimii, al țărănimii cooperatiste, care are un rol important în societatea noastră și reprezintă, de asemenea, o pondere importantă în totalul populației. De asemenea, trebuie să ne preocupăm de ridicarea și promovarea cadrelor din rîndul intelectualității din toate sectoarele — desigur în domenii corespunzătoare, inclusiv în activitatea de partid și de stat — pentru a asigura participarea activă a acestora în toate organele de partid și de stat, în aparatul central și local.Vorbind de promovarea cadrelor din rîndul clasei muncitoare, se înțelege că trebuie să avem în vedere schimbările calitative produse în sînul clasei munci- - toare. Astăzi, practic, un mare număr de muncitori sînt absolvenți de liceu, deci dispun de un bun nivel de pregătire tehnică, ca și de un înalt nivel de pregătire politică. Practica demonstrează că ei își îndeplinesc în bune condiții sarcinile acolo unde sînt puși.Trebuie să acordăm mai multă atenție promovării femeilor, lichidînd cu desă- vîrșire manifestările de neîncredere în această direcție. Să înțelegem bine că realizarea în practică a egalității în drepturi între bărbați și femei presupune participarea activă a femeilor, în mod egal la întreaga activitate a societății. Trebuie să acordăm, deci, femeilor mai multă încredere, în raport cu capacitatea lor, demonstrată dealtfel de viață. Avem nu puține exemple care demonstrează că femeile lucrează cel puțin tot așa de bine ca și bărbații, și — de ce să n-o recunoaștem — cîteodată chiar mai bine. Ca atare, să promovăm ferm, ho- tărît, femeile, ținînd seama că ele reprezintă peste 50 la sută din populația țării și participă în proporție de aproape 40 la sută la întreaga activitate economică și socială, iar, în anumite ramuri, chiar de 70, 80 și 90 la sută. Știu că s-a discutat ieri în secțiune, dar doresc să atrag atenția și aici asupra necesității ca, în toate întreprinderile unde femeile reprezintă majoritatea, atît directorul, cît și secretarul de partid să fie promovați din rîndul femeilor. In funcție de proporția pe care o reprezintă în fiecare unitate, să promovăm neapărat și femei în activitatea de conducere. Aceasta trebuie să se realizeze și la nivelul comunelor, al orașelor și județelor, precum și la nivel central. '. Este, de asemenea, necesar să ne preocupăm cu mult mai multă exigență de combaterea diferitelor tendințe de îna- ' vuțire, de parvenire, care, din păcate, se manifestă și la unii activiști de partid și de stat Să acționăm cu toată hotă- rîrea împotriva acestor manifestări străine spiritului comunist, pentru afirma

rea cu putere a principiilor eticii și e- chității socialiste în viața cadrelor noastre, a partidului nostru, ca dealtfel a tuturor oamenilor muncii. Este de înțeles, cadrele noastre de partid și de stat trebuie să constituie un exemplu în acest domeniu. Să înțelegem că profilul moral, politic, al activistului, al cadrelor de partid și de stat, reprezintă o problemă de mare importanță pentru autoritatea organelor de partid și de stat, pentru buna desfășurare a activității, pentru întărirea legăturii cu masele populare și înfăptuirea în bune condiții a politicii generale a partidului și statului nostru.în politica noastră de cadre este, de asemenea, necesar să aplicăm cu consecvență prevederile Statutului cu privire la rotația, schimbarea periodică a cadrelor de la o muncă la alta, dintr-un loc în altul. Să găsim — ca să zic așa — timpul cel mai corespunzător pentru a nu realiza nici prea dese schimbări, dar și pentru a nu uita oamenii într-o anumită muncă. Practica a demonstrat că acolo unde unii stau prea mult timp, încep șă se obișnuiască cu lipsurile, nu mai văd ce trebuie făcut pentru mersul înainte. Avem sau am avut cazuri cînd unii au început să considere județele sau localitățile unde , lucrau ca un fel da feudă — deși noi am depășit de mult stadiul feudalismului — ceea ce s-a reflectat atît in muncă, cît și în comportarea lor, ceea ce a avut influență negativă asupra desfășurării întregii activități. Desigur, de vină sînt acele organe de partid și de stat care nu au acționat în mod corespunzător pentru a pre- întîmpina apariția unor asemenea fenomene negative.Este, deci, necesar să ținem seama, în promovarea oamenilor, de principiul trecerii periodice dintr-un loc de muncă în altul, dintr-un sector de activitate în altul. Acesta este un lucru important atît pentru muncă, cît și pentru formarea de cadre cu o capacitate multilaterală, în stare să acționeze în orice domeniu. Dacă noi punem problema policalificării în fabrică, la muncitori, la tehnicieni, la ingineri, cu atît mai mult trebuie să o punem și pentru activul de partid și de stat, care trebuie să aibă cunoștințe multilaterale, să fie în stare să lucreze în orice sector. Să lichidăm mentalitatea că acela care a început cîndva să lucreze la organizatoric trebuie să lucreze totdeauna numai la organizatoric. Aceasta este valabil pentru munca la cadre, la propagandă și în alte domenii. Unul spune că s-a specializat în munca de propagandă, celălalt că s-a specializat în munca de organizare. Trebuie înțeles că fiecare comunist trebuie să fie și un bun organizator și un bun propagandist, să ■ cunoască politica partidului, s-o explice tuturor și să acționeze pentru realizarea ei. De aceea, poate chiar în cadrul comitetelor județene, nu trebuie ca un secretar să stea mai mult de 2—3 ani într-un sector. Secretarul cu propaganda, spre exemplu, după 2—3 ani ar putea trece la munca organizatorică sau la alt sector, iar secretarul cu probleme organizatorice la munca de propagandă. Deci să facem chiar în cadrul organului de partid o anumită schimbare, rotație. în felul acesta activiștii vor cunoaște mai bine problemele și va fi în folosul muncii. Același lucru este valabil și pentru șefii de secții și așa mai depar-
Pentru o activitate ideologică și politico- 

educativă cu caracter revoluționar, 
combativ, pentru cultivarea în rîndul 

tuturor comuniștilor, al maselor largi 
populare a concepției științifice despre lume 

și viață, a materialismului dialectic și istoric, 
pentru formarea omului nou constructor 

al socialismului și comunismului
Tovarâși,Doresc să mă opresc acum asupra cîtor- va probleme privind activitatea ideologică și politico-educativă. Din tot ceea ce am spus pînă acum se poate trage concluzia că și în activitatea politică și educativă, de formare a omului nou, avem o serie de rezultate pozitive. în tot ceea ce am" realizat, în întreaga viață economică și socială se oglindește și activitatea de educație, de formare a conștiinței socialiste, a omului nou, înarmat cu cele mai avansate cunoștințe în toate domeniile. Fără îndoială că succesele obținute sînt și rezultatul activității politico-educative, al muncii ideologice, așa cum și lipsurile oglindesc neajunsurile, deficiențele existente în munca noastră politico-educativă.Desfășurarea Festivalului „Cîntarea României", ediția a II-a, a pus cu putere în evidență forța creatoare a poporului nostru, a maselor populare, a constituit o amplă manifestare a muncii politice de masă. El a demonstrat că, într-ade- văr, în acest cadru putem realiza o participare activă a maselor populare la întreaga activitate politico-educativă de formare a omului nou. Cu toate acestea, trebuie spus că și aici s-a manifestat 

te. Vom crea astfel cadre de partid capabile să facă față în orice muncă.Trebuie să acționăm mai intens pentru creșterea spiritului de combativitate și de exigență al cadrelor, a spiritului lor revoluționar. Să asigurăm desfășurarea unei intense activități poptico-educative de pregătire a cadrelor, de ridicare a cunoștințelor lor profesionale, aducînd în acest sens îmbunătățiri în sistemul învățămîntului nostru de partid. Avem în această privință hotărîri bune — chiar în ce privește pregătirea cadrelor și reciclarea lor — dar acestea nu se aplică cum trebuie. Să trecem hotărît la măsuri pentru înfăptuirea acestor prevederi, inclusiv în ce privește cadrele de partid și de stat județene. Să înțelegem că toți au nevoie să-și ridice necontenit nivelul de cunoștințe politice, ideologice și profesionale, că numai așa își pot îndeplini în bune condiții sarcinile încredințate de partid.Este nevoie să examinăm și cursurile noastre de partid, programele lor, inclusiv la Academia „Ștefan Gheorghiu". Am discutat, dealtfel, aceste probleme în ultimul timp, și avem în vedere să aducem anumite îmbunătățiri pentru a asigura celor care urmează școlile de partid, Academia de partid, o pregătire corespunzătoare, multilaterală, în spirit revoluționar, pentru a deveni adevărate cadre de partid și de stat, nu absolvenți cu diplomă care să tindă să devină profesori. Nu pentru asta îi trimitem pe activiști Ia „Ștefan Gheorghiu". Ei trebuie să muncească în continuare ca activiști de partid, nu ca profesori ! Ce fel de școală de partid este aceasta, ce fel de revoluționar devine activistul după ce absolvă Academia de partid ? Este necesar să ne punem această întrebare avînd în vedere că după terminarea școlii unii absolvenți devin funcționari înguști, sînt tentați să fugă după o muncă ușoară, după căpătuială. De aceea este necesar să analizăm foarte serios cum se desfășoară învățămîntul nostru de partid, care este chemat să formeze revoluționari de profesie, nu funcționari de profesie, oameni gata să-și dea viața, să muncească oriunde le cere partidul. Aceasta este, de fapt, problema care se pune în învățămîntul nostru de partid. în acest sens trebuie să revedem și școlile județene și Academia „Ștefan Gheorghiu".Trebuie să lucrăpi în perspectivă. Au fost elaborate de multă vreme instrucțiuni privitoare la rezerva de cadre, dar ele nu se aplică în mod consecvent peste tot. Trebuie acționat astfel încît să dispunem în activul de partid, pentru fiecare eșalon, de un număr mare de tovarăși in stare să ocupe imediat o muncă superioară. Din biroul și activul de partid al organizației de bază oricînd și oricine trebuie să poată prelua munca de secretar. La fel trebuie să se întîmple în comitetul de întreprindere, în birourile organizațiilor comunale, orășenești, județene de partid. Secretarii comitetelor județene de partid, ca și cei orășenești, cel puțin ai orașelor mari, ar trebui ca oricînd să poată deveni primi secretari județeni. Din păcate uneori sînt numiți în diferite funcții oameni fără perspectivă. Poate unii tovarăși se gîndesc : „de ce să promovez un om de perspectivă ? Mai bine să fiu sigur că mult timp nu o să se găsească cineva în locul meu !“. Vreau să discutăm deschis această problemă. Dacă se va proceda astfel nu se va asigura rezerva de cadre necesară ! Orice 

tendința de a se acorda mai multă atenție laturilor artistice, dansului, divertismentului — necesare și ele desigur — neglijîndu-se într-o anumită măsură munca politică și educativă de masă care trebuie să constituie parte inseparabilă a Festivalului „Cîntarea României".în ce privește învățămîntul de partid, avem și aici o serie de rezultate pozitive, cu toate minusurile și lipsurile de •care trebuie să ținem seama. De asemenea, presa, radioteleviziunea, celelalte mijloace de informare de masă au un rol important și desfășoară o activitate politico-educativă susținută pentru formarea omului nou.Cu toate acestea, fără a subaprecia nici un moment rezultatele pe care le avem, trebuie să spunem deschis că în activitatea politico-educativă sînt încă lipsuri foarte serioase. în primul rînd, nu în suficientă măsură propaganda este legată de înfăptuirea în practică a planurilor de dezvoltare economico-socială, de activitatea concretă din fiecare unitate, din fiecare localitate. Se manifestă mult formalism și — de ce să n-o spunem deschis — multă superficialitate în felul în care se desfășoară această 

director de^Bfceprindere trebuie să poată fi și actflUț de partid ; trebuie asigurată participarea sa la activitatea de partid, astfel încît oricînd să poată să fie promovat în activul de partid. Orice director de centrală trebuie să poată fi oricînd atît ministru, cît și un bun activist de partid. Crearea rezervei de cadre nu presupune alcătuirea unei liste de oameni luați la voia întîmplării. Rezerva de cadre o constituie activul nostru cu care lucrăm nemijlocit, de jos pînă sus. De aceea trebuie să ne ocupăm în mod corespunzător de creșterea și pregătirea lui, de lărgirea orizontului său politic, ideologic și profesional, de îmbogățirea experienței în muncă. în sensul acesta trebuie să se înțeleagă aplicarea politicii de cadre a partidului !Deși se poate considera o problemă de mai mică importanță, m-aș opri la președinții consiliilor agroindustriale. Am avut în vedere, după cum știți, să punem președinți ai consiliilor agroindustriale activiști de partid cu o înaltă pregătire * politică și profesională, care să conducă atît activitatea agricolă, cît și cea de partid. M-am întîlnit cu o serie din acești președinți de consiliu și trebuie să vă spun deschis că am rămas cu impresii nu prea plăcute despre unii din ei. Nu am constatat că răspund cerințelor, că sînt in stare să se ocupe de acest sector important de activitate. Desigur, unii pot lucra bine în alt sector, dar pentru a fi președinte de consiliu agroindustrial trebuie să cunoști problemele din agricultură, să ai dragoste și pasiune pentru agricultură, să fii un bun activist, cu o pregătire politică corespunzătoare, să te angajezi, cu toată răspunderea, în conducerea acestui important sector de activitate. De ce am ridicat această problemă ? Acum au loc alegerile și atrag atenția că trebuie să se asigure în fruntea consiliilor agroindustriale oameni în stare să răspundă sarcinilor și cerințelor mari care se pun.Este necesar, de asemenea, ca odată cu preocuparea pentru o justă compoziție de clasă, socială a cadrelor, să acordăm toată atenția și compoziției naționale, promovării, desigur, după aceleași criterii și cerințe, a unor cadre din rîndul naționalităților conlocuitoare în județe, localități și unități, în aparatul central, în raport cu politica generală a partidului nostru, cu necesitatea creșterii cadrelor din rîndul naționalităților conlocuitoare pentru toate sectoarele de activitate.De asemenea, trebuie să acordăm mai multă atenție îmbinării cadrelor cu experiență îndelungată, cu cadrele tinere. Numai reallzind această îmbinare armonioasă în activitatea cadrelor, asigurînd o structură de vîrstă corespunzătoare, vom fi siguri că munca se va desfășura în condiții bune, că vom putea dispune de cadrele necesare pentru orice domeniu.Dealtfel, aceste probleme trebuie privite în contextul asigurării spiritului novator, revoluționar al cadrelor și activului nostru, al partidului, în general, al societății noastre socialiste. Trebuie să păstrăm permanent viu spiritul revoluționar, novator, preocuparea pentru dezvoltarea continuă a societății noastre, lupta împotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, promovarea cu curaj a noului în toate domeniile de activitate ! Aceasta constituie o cerință deosebit de importantă a întregii activități de partid și de stat în făurirea societății socialiste și comuniste în România !

activitate. De asemenea, presa, radioteleviziunea nu reușesc întotdeauna să răspundă cerințelor puse de activitatea practică. Cîteodată televiziunea transmite programe care nu își îndeplinesc rolul de a contribui la educarea revoluționară a maselor, la formarea conștiinței socialiste a oamenilor.Dacă ne referim la o serie de manifestări negative, de încălcări ale normelor de etică și echitate, nu se poate să nu spunem că ele sînt și un rezultat nemijlocit al lipsurilor tn. munca politico-educativă desfășurată într-un sector sau altul. Cu atît mai mult, lipsurile și manifestările negative ale unor membri de partid demonstrează lipsurile serioase din învățămîntul nostru de partid, faptul că acesta nu asigură înarmarea comuniștilor, a cadrelor, cu concepția noastră revoluționară, nu le ajută să adopte o atitudine fermă în toate domeniile de activitate, neîndeplinindu-și deci în măsura necesară rolul pe care îl are în viața partidului.Este necesar ca și în domeniul activității ideologice, al muncii politice de masă, de formare a conștiinței socialiste, să se acționeze cu toată hotărîrea pentru ridicarea rezultatelor la nivelul 

sarcinilor puse de Comitetul Central, de partid, al cerințelor actualei etape de dezvoltare a societății noastre. Este, în- tr-adevăr, necesar să realizăm o nouă calitate și in acest domeniu, atît în organizarea și desfășurarea muncii ideologice și politico-educative, cît și în ridicarea nivelului ideologic și politic al comuniștilor, al maselor largi populare. Este de înțeles că în centrul activității educative, ideologice, trebuie să stea mobilizarea și unirea e- forturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale întregului popor, în vederea realizării Programului partidului, a planului de dezvoltare economico-socială a țării. La baza întregii activități politico- educative, ideologice trebuie să stea neabătut concepția noastră revoluționară materialist-dialectică, socialismul științific, care își găsesc o expresie pregnantă în Programul partidului, în documentele de partid. Trebuie să perfecționăm învățămîntul de partid, să aducem anumite îmbunătățiri în activitatea ideologică pentru ridicarea nivelului ideologic al cadrelor noastre de partid. învățămîntul de partid să acorde .mai multă atenție îmbunătățirii metodelor și stilului de muncă, ridicării spiritului revoluționar al comuniștilor în toate domeniile și în toate împrejurările.Este, de asemenea, necesar să ridicăm la un nivel mai înalt activitatea presei, conținutul ei politic și ideologic, activitatea Radioteleviziunii, care, prjn programele sale, trebuie să răspundă întotdeauna cerințelor de ridicare a conștiinței revoluționare, de formare a omului nou, să se îmbunătățească munca de educație patriotică, revoluționară, de creștere a combativității și fermității comuniștilor, a oamenilor muncii față de orice manifestări negative, față de orice lipsuri și neajunsuri.Preocuparea pentru educarea și formarea în spirit revoluționar, al concepției noastre înaintate, a comuniștilor șl oamenilor muncii, trebuie să ducă la creșterea combativității și răspunderii revoluționare, să se manifeste concret în poziția comuniștilor față de orice problemă, în toate împrejurările. Trebuie să înțelegem că există încă o serie de manifestări negative, de încălcări ale normelor societății noastre socialiste. Existența unor oameni care încalcă aceste norme constituie de fapt un rebut — ca să spun așa — al muncii politico-educative, al muncii cu oamenii. Noi criticăm — și bine facem, trebuie să criticăm și mai mult — cînd există un rebut într-o întreprindere. Dar nu în aceeași măsură ne preocupăm și întrebăm : de ce avem rebuturi în munca cu oamenii ? De ce într-o fabrică, într-un oraș, într-un sat mai există oameni care încalcă legile ? De ce trebuie să fim nevoiți să aplicăm măsurile prevăzute de lege față de acești oameni, și de ce nu am acționat, prin munca educativă, pentru a preveni asemenea stări de lucruri ?Trebuie să formăm, într-adevăr, oameni de o calitate nouă, cu o concepție nouă. Să ne preocupăm de fiecare om. Organizația de partid trebuie să înțeleagă că aceasta constituie o sarcină esențială. Dacă un membru de partid, un muncitor, un cetățean a comis abateri, aceasta trebuie să dea de gîndit organizației de partid, s-o determine să acționeze. Aceasta presupune ca activistul de partid, secretarul județean, primul secretar să se ducă la fața locului nu numai cînd a fost stricată o piesă sau o mașină, ci și cînd a apărut un rebut în munca cu oamenii — cu atît mai mult trebuie să se ducă atunci să vadă ce s-a întîmplat. Munca cu oamenii, preocuparea pentru educația lor trebuie să fie una din preocupările centrale ale organizațiilor de partid, o latură esențială a activității politico-educative, ca dealtfel a întregii noastre activități.Să dezvoltăm spiritul revoluționar, militant, la toți comuniștii, ca și în rîndul maselor largi de oameni ai muncii, să ridicăm conștiința patriotică a tuturor, răspunderea față de popor, față de cuceririle socialiste. Să facem ca fiecare cetățean al patriei noastre să-și consacre toate forțele, întreaga capacitate dezvoltării continue a patriei!Este necesar să combatem cu mai multă hotărîre diferite manifestări negative ce apar în unele locuri, influențele vechilor concepții și stări de lucruri. Să luăm atitudine intransigentă față de tendința unor elemente, indiferent de motivul invocat, de a părăsi țara, de a pleca în străinătate. Am mai discutat despre felul în care înțelegem aceste probleme. Facem, desigur, deosebire între aceste tendințe și unele probleme privind reîntregirea familiei — deși această reîntregire se poate realiza și în România. Dar problemele de ordin umanitar trebuie înțelese nu în sensul neglijării dezvoltării spiritului patriotic și de răspundere al oamenilor. Spiritul umanitar, umanismul, spiritul de omenie — cum spunem noi — se manifestă tocmai ocu- pîndu-ne de oameni, făcîndu-1 să înțeleagă că locul lor ’este aici, unde s-au născut, că aici trebuie să muncească ei, să lupte pentru realizarea societății noi, Fuga după așa-zisele posibilități de înavuțire nu poate să ducă decît la degradarea oamenilor. Unde se duc aceștia? Acolo unde sînt milioane de șomeri! Ce fel de condiții poate să le ofere o societate care nu este în stare să rezolve problemele vitale ale maselor, propriile stări de lucrurinegative ? Este adevărat că în aceste țări s-a realizat, în cursul dezvoltării istorice, un nivel de viață mai ridicat. Dar aceasta s-a făcut prin exploatarea a sute de milioane de oameni, a altor popoare și a altor țări — ceea ce a dus la împărțirea lumii în bogați și săraci. Să fim activi și combativi in demascarea propagandei care se face tn unele țări pentru a înșela și a dezorienta oamenii. Din păcate, se găsesc și la noi o serie de oameni care dau ascultare vocilor din afară. Trebuie să fim mult mal activi în explicarea problemelor, pentru că dacă avem asemenea stări de lucruri, ele tre- 

bule înțelese și ca lipsuri și deficiențe grave în munca noastră politico-educativă.Este necesar să continuăm să aplicăm în practică politica noastră națională de • deplină egalitate între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. In toate măsurile ce le luăm — inclusiv în programele de dezvoltare teritorială pe care le-am discutat ieri — străbate ca un fir roșu această preocupare. Totodată însă trebuie să și explicăm, în propaganda și activitatea noastră politică, care au fost stările de lucruri în trecut în acest domeniu și care sînt cele de astăzi, cum se înfăptuiește în viață și ce caracteristici are politica națională a Partidului Comunist Român. Realmente, constituie o mîndrie felul în care partidul nostru a știut și știe să asigure deplina egalitate în drepturi pentru toți oamenii. De aceea trebuie ferm combătute încercările ce se fac de către anumite cercuri din străinătate de a ponegri țara noastră, de a dezinforma opinia publică în legătură cu adevăratele stări de lucruri din România, cu justețea politicii naționale a partidului nostru de deplină egalitate pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Și în această privință propaganda noastră trebuie să fie mai activă, mai militantă, mai combativă. Să nu ne mulțumim să spunem : dușmanii pot spune ce vor, noi știm că avem dreptate. Nu e su-' ficient că știm noi că avem dreptate, trebuie să explicăm această dreptate și să facem să o înțeleagă și alții, inclusiv din străinătate. Să fim activi în demonstrarea justeței politicii noastre naționale. Să demascăm pe cei ce încearcă să ducă o politică de învrăjbire între români, maghiari, germahi și alte naționalități ! Să facem totul pentru ca ei să nu mai poată găsi ascultare ; nu numai la noi, ci și în străinătate. Să fie demascați ca ațîțători ai războiului rece, pentru învrăjbirea oamenilor muncii, ca dușmani ai prieteniei între popoare, ai destinderii și păcii! 
(Aplauze puternice, îndelungate).Unii prieteni din străinătate ne reproșează că nu sîntem suficient de activi în propaganda peste graniță, în prezentarea realităților societății noastre, a realizărilor în construcția socialistă, în politica culturală și științifică, în politica națională, în politida noastră internațională, înfăptuind această politică, să acționăm pentru a o face cunoscută și pe plan internațional, contribuind astfel la întărirea prieteniei și colaborării cu alte popoare, aducînd un aport tot mai însemnat ' la politica de destindere, pace și colaborare internațională. Aceasta este una din sarcinile importante ale muncii politice și ideologice din toate domeniile, inclusiv a presei și radioteleviziunii, a tuturor sectoarelor de propagandă 1în activitatea noastră ideologică, în studierea și explicarea fenomenelor din societatea noastră socialistă, este necesar să se înțeleagă faptul că revoluția proletară, socialistă, nu trebuie considerată încheiată odată cu preluarea puterii politice, odată cu realizarea proprietății socialiste. Desigur, acestea sînt momente importante ale revoluției socialiste, dar ele nu încheie procesul revoluționar; dimpotrivă, creează condiții pentru afirmarea și dezvoltarea lui. Procesul revoluționar, revoluția socialistă continuă — și trebuie să se dezvolte continuu în conformitate cu fiecare stadiu istoric — atît în domeniul forțelor de producție, cît și al transformărilor structurii socialiste, a1 relațiilor de producție și sociale, al conducerii societății, al modului de viață a oamenilor. Procesul revoluționar va con tinua și se va manifesta cu putere îi toată opera de făurire a socialismului, i societății socialiste multilateral dezvol tate, a societății comuniste. Numai înțe legînd în acest sens problema luptei re voluționare, vom înțelege și faptul că m putem fi mulțumiți cu ceea ce am rea lizat. Nu putem spune că am construi socialismul și ca atare ne putem culc și sta liniștiți ! Aceasta este o concepți greșită, nerevoluționară — și trebuie s- înlăturăm cu desăvîrșire din gîndirea i practica noastră. Trebuie să înțelegem că în permanență vor avea loc transformări revoluționare și că trebuie să conducem procesul acestor transformări. Partidului nostru, ca partid revoluționar, comunist, îi revine rolul de a conduce științific aceste procese revoluționare. Numai așa el își va putea îndeplini misiunea de forță politică conducătoare a societății, va asigura conducerea poporului pe calea socialismului și comunismului ! (Aplauze 
puternice).

Tovarăși,Nu trebuie să trecem cu vederea faptul că pe plan internațional asistăm, în ultimul timp, la o reactivare a celor mai negre forțe ale reacțiunii și fascismului care, sub diferite forme, încearcă să reînvie practicile și concepțiile retrograde, rasiste, atît în viața ideologică și politică, cît și în activitatea socială din diferite țări. Asistăm, în acest cadru, la o intensificare a activității de ponegrire a socialismului, a țărilor socialiste. Se profită de diferite lipsuri și greșeli, de unele stări de lucruri negative dintr-o țară sau alta, pentru a se pune sub semnul întrebării însăși esența socialismului, a principiilor sale, a concepției revoluționare despre lume. Se încearcă să se acrediteze teza că, de fapt, socialismul nu s-a dovedit îr stare să soluționeze problemele complex! ale societății și ca atare trebuie să se renunțe la această cale, revenindu-se Îs căile vechi. Se sugerează să ne întoarcerr chiar Ia feudalism, care ar oferi o cal mai bună de soluționare a problemelo complexe ale dezvoltării sociale.Față de România, o serie de cercur reacționare recurg, de asemenea, la tc felul de denaturări, la prezentarea nega tivă a muncii și realizărilor poporulu nostru, apelînd la tot felul de element declasate, la elemente fasciste, legionar din trecut, la cei care și-au trădat far
(Continuare in pag. a IV-a)
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cum am menționat,în ce privește problemele
și sînt gata, pentru un argint, să se pună în slujba oricui pentru a-și‘ ponegri poporul și patria, pentru a ponegri socialismul. Este necesar ca propaganda noastră să fie mai activă în acest domeniu, dînd ripostă atît în ce privește ponegrirea României, așa dar și ’ generale ale socialismului, lupta îm- • potriva forțelor reacțiunii șl fascismului pe plan internațional. Să ne angajăm cu toată hotărîrea pentru a demasca asemenea încercări și acțiuni, cu ajutorul faptelor, cu întreaga forță a convingerilor și concepției noastre revoluționare, socialiste ! Dispunem de suficiente fapte pentru a releva adevărata față a realității. Să nu admitem nici un moment ca, pro- fitînd de o greșeală sau alta, cercurile reacționare să pună în discuție și să nege uriașele succese și realizări obținute în construcția socialistă, cu toate lipsurile și greșelile comise.Este evident că socialismul a obținut succese remarcabile pe plan internațional, demonstrind că este singura orînduire în stare să soluționeze problemele complexe ale omenirii, să asigure lichidarea vechilor orînduiri sociale, realizarea unei lumi în care să dispară pentru totdeauna asuprirea de orice fel — socială și națională — să realizeze o societate â dreptății și egalității sociale și naționale, o societate a oamenilor muncii egali, care își făuresc, în condiții de deplină libertate, propriile destine, dezvoltînd în ritm înalt economia, știința, cultura, demonstrind că pot face aceasta mai bine ca orice societate în trecut. (Vil și prelungite aplauze).Este necesar să lămurim bine și pe plan internațional concepția noastră cu privire la drepturile omului, să înlăturăm confuziile pe care le creează unele cercuri străine în legătură cu drepturile omului — acțiune care nu constituie decît încercări ale reacțiunii de a abate atenția popoarelor de la preocupările reale, de la stările grave de lucruri existente în lume datorită crizei economice, energetice, a petrolului, datorită politicii imperialiste și colonialiste, politicii de inegalitate și dominație. Să explicăm clar că realizarea drepturilor omului presupune lichidarea oricărei dominații a unui popor de către altul, lichidarea colonialismului, a politicii imperialiste de forță și amenințare cu forța, asigurarea unor

serie de în- cadrul unor unele se reia faptul că

condiții de muncă egale pentru toți cetățenii, realizarea adevăratelor drepturi sociale de care nu se bucură astăzi oamenii muncii în țările unde domnește inegalitatea de clasă. Trebuie să explicăm cu toată claritatea că democrația pe care o realizăm noi, a participării directe a oamenilor muncii la conducere, este o democrație cu adevărat nouă, superioară — și nu o vom da niciodată pe democrația burgheză, oricît s-ar pretinde aceasta de perfectă 1 Democrației care se bazează pe inegalitate, exploatare și asuprire, noi îi opunem o democrație nouă, revoluționară, bazată pe proprietatea comună a oamenilor muncii, pe egalitatea deplină în drepturi și participarea directă a maselor populare la conducerea tuturor domeniilor de activitate, la făurirea conștientă a propriului lor destin, a bunăstării, fericirii și independenței. (Aplauze 
puternice).Toate aceste probleme trebuie să le abordăm de pe poziții revoluționare, ma- terialist-dialectice ; să fim activi în explicarea lor atît în țară, cît și în străinătate !Am luat cunoștință de o trebări puse lectorilor în conferințe. Printre acestea, feră la problemele religiei, astăzi, pe plan internațional, asistăm la o serie de fenomene serioase în acest domeniu. Desigur, în ce privește politica noastră față de culte, ea este cunoscută. Constituția țării prevede clar asigurarea activității libere a cultelor religioase, recunoscute de stat, libertatea practicării cultului respectiv. înfăptuind neabătut aceste prevederi, respectăm riguros Constituția, politica noastră în acest domeniu. Desigur, aceasta presupune, de asemenea, ca toți cetățenii, inclusiv cultele, preoții,' să-și îndeplinească neabătut îndatoririle față de țară, să respecte prevederile legilor și să acționeze în spiritul Constituției pentru a contribui, cu posibilitățile lor, la construcția societății socialiste. Este de înțeles că nu putem și nu trebuie să închidem ochii față de încălcarea legilor țării sub motivul credinței și că oricine comite asemenea acte trebuie demascat, luîndu-se poziție hotă- rîtă împotriva lui, indiferent cine este !Menționez acest aspect pentru că asistăm pe plan internațional la încercarea de a transforma unele culte și unele elemente ale cultelor într-un instrument al politicii de amestec în treburile interne 

ale diferitelor țări, împotriva forțelor care acționează pentru dezvoltarea progresistă a lumii. Am ținut să răspund Ia întrebările puse, spre a fi clar pentru tot activul nostru de partid cum trebuie înțeleasă această problemă. Noi considerăm că religia nu trebuie și nu se poate amesteca în politică ; orice încercare de a face acest lucru trebuie combătută pentru că, vrînd-nevrînd, în felul acesta ea ajunge un instrument în reacțiunii. Pentru noi, comuniștii, pn^Hfia se pune și sub alt aspect — și arWe al felului cum Înțelegem, ca revoluționari, problema religiei. Nu trebuie să uităm că noi avem o concepție revoluționară, științifică despre lume, că această concepție pornește de la ceea ce a demonstrat pe plan universal cunoașterea în privința originii și dezvoltării societății, a naturii, a omului. Desigur, religia a apărut într-o anumită etapă Istorică a dezvoltării sociale, cînd oamenii nu-și puteau lămuri o serie de fenomene și ridicau ochii spre ter așteptînd răspunsul. Răspunsul îl primeau, într-un fel sau altul, după cum considerau clasele dominante de atunci că trebuie dat. Noi, comuniștii, știm că lumea nu este creată de nici o forță divină, superioară, că nimeni nu stă undeva și dirijează cum să se dezvolte societatea, cum să se organizeze viața oamenilor. Știința aduce zilnic, ceas de ceas, noi șl noi dovezi incontestabile cu privire la formarea naturii, a omului, la materialitatea și infinitatea universului. Practica ne demonstrează că astăzi oamenii devin tot mai mult în stare să transforme natura și societatea, să cunoască orice secret al naturii, al dezvoltării societății.Este necesar, deci, să acționăm, în calitatea noastră de revoluționari, pe plan ideologic și politic în rindul maselor largi populare, pentru promovarea concepțiilor Consider paganda rințelor.relația dintre politica noastră de asigurare a manifestării libere a cultelor religioase, în condițiile legii și obligația comunistului, a revoluționarului de a lupta pentru promovarea concepției sale, pentru răspîndirea ei în lume. Nu există domeniu al activității politico-educative unde să nu trebuie să acționăm pentru proftiovarea concepțiilor și politicii noastre, pentru înfăptuirea lor !

noastre înaintate despre lume, că șl în această privință, pro- noastră nu este la înălțimea ce- S-a înțeles și se înțelege greșit

Tovarăși,Este necesar, de asemenea, să fim activi în explicarea diferitelor probleme și schimbări din viața internațională, în spiritul politicii partidului nostru. Nu doresc acum să mă opresc asupra acestor probleme ; atrag numai atenția că trebuie să explicăm mai Intens justețea politicii noastre internaționale de colaborare cu țările socialiste, cu celelalte țări ale lumii, fără deosebire de orînduire socială, politica noastră de destindere, dezarmare și pace, de instaurare a unei noi ordini economice, de renunțare la forță și la amenințarea cu forța.Această politică s-a dovedit și se dovedește pe deplin justă făcînd să crească puternic prestigiul României pe plan internațional. Avem obligația de a milita tot mai activ pentru realizarea principiilor noi, de egalitate și respect în relațiile internaționale. Trebuie să înțelegem că, de la recunoașterea egalității în drepturi, a respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, și pînă la realizarea în practică a acestor principii, mai este un drum lung și trebuie să acționăm neabătut, atît pe plan ideologic, cît și în activitatea practică, pentru afirmarea neabătută a acestor principii în viața internațională. Fiecare cetățean al României socialiste, cunoscînd bine această politică, să fie un militant activ pentru promovarea ei pe plan mondial ! (Aplauze puternice).

1

Tovarăși,Sîntem în plină pregătire a alegerilor, în pregătirea Congresului al Xll-lea al partidului. Trebuie să acționăm în așa fel încît alegerile de partid, Congresul al Xll-lea să constituie un eveniment de însemnătate deosebită, să determine un avînt puternic în toate domeniile de activitate. Alegerile și Congresul trebuie să ducă la creșterea rolului conducător al partidului, la întărirea forței și unității sale — ca una din garanțiile făuririi cu succes a operei de edificare a' societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului în România. în cursul alegerilor șl al pregătirii Congresului, să imprimăm un spirit revoluționar, să dezvoltăm critica și autocritica, să asigurăm o puternică afirmare a democrației comuniștilor prin participarea lor activă ă dezbaterea documentelor ce urmează 

a fi supuse Congresului al Xll-lea. Să facem în așa fel încît aceste documente să devină rodul conștiinței și înțelepciunii colective ale comuniștilor, ale întregului nostru partid. Prin dezbaterea lor cu masele populare, ele trebuie să devină, de fapt, rodul conștiinței, al înțelepciunii și forței întregului nostru popor constructor al societății socialiste !Trebuie să asigurăm ca, în cqnformita- te cu Statutul partidului, prin intensificarea activității politice, în toate organele de partid să fie aleși cei mai buni comuniști, cei mai buni activiști — exemplu de comportare în muncă și viață, capabili să asigure înfăptuirea neabătută a hotărîrilor ce vor fi adoptate de Congresul al Xll-lea. Să întîmpinăm Congresul cu sarcinile îndeplinite în toate, domeniile de activitate !
Tovarăși,Nu trebuie să uităm că imediat după Congres va trebui să trecem la pregătirea alegerilor pentru Marea Adunare Națională și consiliile populare. De aceea, să ne ocupăm de pe acum ca imediat după Congres să trecem la campania electorală, la desfășurarea alegerilor — care vor avea loc în primăvară.De asemenea, va trebui să acordăm în această perioadă atenția corespunzătoare activității Frontului Unității Socialiste, ținînd seama că imediat după Congresul partidului va trebui să organizăm Congresul Frontului Unității Socialiste în vederea trecerii la alegerile pentru Marea Adunare Națională. în această privință aș atrage atenția asupra grijii ce trebuie acordată organizațiilor sătești ale Frontului Unității Socialiste. Acestea să aibă un rol mai important în atragerea la viața politică a cetățenilor care nu sînt membri ai partidului nostru. De asemenea, să asigurăm participarea activă la munca politică și socială a tuturor organizațiilor care fac parte din Frontul Unității Socialiste.După cum vedeți, sînt foarte multe sarcini asupra cărora trebuie să ne concentrăm atenția. Așa cum am menționat, este necesar să ne organizăm în așa fel munca incît să asigurăm desfășurarea în cele mai bune condiții a activității în toate sectoarele, punînd întotdeauna în centrul atenției îndeplinirea planului de dezvoltare economico-socială.Dispunem de tot ce este necesar pentru 

desfășurarea în bune condiții a activității, inclusiv pentru realizarea planului. Avem un partid puternic, unit, avem un puternic activ de partid și de stat Dacă mă uit îiî sală, pot spune că numai activul de partid de aici reprezintă o puternică forță care, acționînd în spiritul revoluționar, al concepției noastre comuniste, dă garanția realizării în bune condiții a sarcinilor ce ne stau în față.Avem, mai presus de toate, un popor minunat care înfăptuiește neabătut politica internă și externă a partidului și statului nostru, fiind ferm convins că aceasta corespunde pe deplin intereselor sale. Urmînd și înfăptuind politica Partidului Comunist Român, poporul este corivins că își asigură bunăstarea, fericirea, asigură ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, întărirea independenței și suveranității României, creșterea rolului său în lupta pentru pace și destindere. (Aplauze puternice).Am deplina încredere că toate comitetele județene de partid, organele și organizațiile de partid, comuniștii, organele de stat; toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul nostru popor, vor ști să acționeze în așa fel încît să fie lichidate lipsurile și deficiențele existente, să se asigure îmbunătățirea întregii activități, ridicarea muncii organizatorice șl politice la nivelul cerințelor puse de partid, de etapa actuală de dezvoltare a societății noastre.întorcîndu-vă acasă, tovarăși, să treceți neîntîrziat la stabilirea măsurilor de aplicare în viață a tuturor celor stabilite aici, punînd problemele în mod deschis, inclusiv criticile făcute, în fața tuturor organizațiilor de partid, a comuniștilor. Va trebui să asigurați înțelegerea justă a acestor critici și a sarcinilor puse.Cu aceasta doresc să închei lucrările consfătuirii noastre, dorindu-vă vouă, comitetelor județene, organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, întregului nostru popor succese tot mal mari în realizarea planului, în întîmpinarea Congresului al Xll-lea, în ridicarea pe noi culmi a patriei noastre socialiste ! (Aplauze puternice, prelungite; se scandează „Ceaușescu — P.C.R.Î". Cei pre- zenți în sală ovaționează puternic pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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DUMINICĂ, * SEPTEMBRIE 1979

PROGRAMUL 1 .
8.45 Gimnastica la domiciliu
9,00 Program pentru pionieri și șoimii 

patriei. „Tot înainte !“
s.25 Șoimii patriei
9.35 Film serial pentru copil : săgeata 

neagră — episodul 17
10.00 Viața satului -
11.40 Avanpremieră
1.45 Umanismul schlllerian șt ecourile 

lui în muzica lui Beethoven
2,30 De strajă patriei
3.00 Telex
3.05 Album duminical. Umor și 

muzică; 14,00 Woody — docănitoarea 
buclucașă; 14,20 Spectacolul lumii. 
Episodul „De la Tanger la Volu- 
bills" (Maroc). Scenariul, .regia Șl 
Imaginea : Ioan Grigorescu; 14.45 
Selecțiunl de la Festivalul „Orfeul 
de aur" — Varna

5,00 Fotbal : Steaua — Dinamo In cam
pionatul național divizia A. Trans
misiune directă de la București. 
In pauză : aspecte din finala tur
neului internațional- de void mas
culin dotat i 
Transmisiune 
stanța

,50 Film serial î 
dul 12

,35 Imagini din 
Bulgaria

,55 Cutezători, spre viitor, 
concurs pentru pionieri . 
înregistrată la Oradea, unde se în- 
tnnesc reprezentativele județelor 
Maramureș și Caraș-Severin

.00 Telejurnal
,15 Permanenta redescoperire a Româ

niei (XID. Fereastră spre județul 
Constanța (III). A colaborat Vartan 
Arachelian. Realizator : Adrian 
Făuncscri

55 Film artistic : Ediție «pedală. Pre
mieră TV. O producție a Casei de 
filme unu. Scenariul : Beno Mei- 
rovlcl, Mireea Danelluc. Cu : Ște
fan Iordache, Ioana Crădunescu, 
Costel Constantin, Mireea Albules- 
cu, Paul Lavric, Mireea Danelluc, 
Zaharia Volbea, Constantin Dinu- 
lescu, Dem Niculescu, Dinu lancu- 
lescu, Elena Bog. Regia : Mireea 
Danelluc r

21.40 Telejurnal • Sport 
22,00 închiderea programului

cu „Trofeul Tomis", 
i directă de la Con-

Calvarul

Republica

episo-

Popularâ

Emlslune- 
șl școlari

PROGRAMUL 2
8.45 Clntec, joc și voie bună
9,10 Efigii lirice. Poezie și muzică 
9,30 Mai aveți o Întrebare ?

• 10,00 Concert educativ. In program :
Pascal Bentoiu — Poemul simfonic 
„Luceafărul"; Antonin Dvorak — 
Concertul in si minor pentru vio
loncel șl orchestră, solist Daniil 
Șafran; Căsar Frank — Simfonia 
in re minor 
Închiderea programului 
Telejurnal 
Telerama
Simfonia a VH-a în âo major de 
Franz Schubert
Cultura și viața. Rolul artei tn îm
bogățirea universului spiritual 
omului 
Clubul tineretului 
Telejurnal • Sport

11.40
19.00
19.15
19,45

20,25
al

M.50
21,46_________________ _
22,60 închiderea programului

LUNI, 10 SEPTEMBRIE 1979

PROGRAMUL 1
16.00 Emisiune tn limba maghiară
18,50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,20 Revista economică TV. Emisiune 

de comentarii, interviuri, anchete 
din actualitatea economică

19.40 Cadran mondial
20.00 Orizont tehnlco-știlnțific
20.40 Roman foileton : Poldark. Ultimul 

episod
21.35 Telejurnal
22,00 "închiderea programului

PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului 
Emisiune pentru Dionleri 
Reporterul șl amintirile. Reportaj 
de Mircea Radu Iacoban
Parada șlagărelor 
Matineu de balet 
1001 de seri 
Telejurnal
Ritmuri și melodii — muzică ușoară 
Un fapt văzut de aproape. Re

portaj
20.40 Telemagazln (Selecțlunl)
21,35 Telejurnal
22,00 închiderea programului

16,00
16,30
16,50

PROBLEMA PRINCIPALĂ, ORGANIZAREA
în puternica concentrare 

te pentru strînsul recoltei 
hotărîtor are în aceste zile 
zarea transportului.

Relatări primite din toată 
la corespondenții noștri ne arată că 
pretutindeni unde s-au stabilit gra
fice precise pentru camioane in așa 
fel incit să se reducă la minimum' 
timpul de staționare și mersul in 
gol, unde s-au asigurat echipe la 
încărcat și descărcat, mijloacele de 
transport au fost bine folosite, pro
dusele ajungînd în timp scurt pe 
piață, în magazii, la fabricile de 
conserve. Dar tot atît de adevărat 
este că multe mijloace de transport 
nu sînt bine folosite. Cele mai mari 
neajunsuri se constată la transpor
tul legumelor.

Analizele efectuate zilnic de cen
trala zde specialitate sînt conclu
dente în această privință. Iată, de 
pildă, cum au fost folosite mijloa
cele de transport In cursul zilei de 
6 septembrie. în județul Arad, pe 
o distanță medie de 35 km. au fost

for-
rol

de 
un 
organi-

tara de

efectuate 1,1 curse in loc de 3 cît 
era prevăzut. în județul Brăila s-au 
efectuat in ziua amintită 1.7 curse 
față de 2 ; Cluj — 0,7 fată de 1,5 ; 
Dolj — 1,4 față de 2,5; Mehedinți — 
1.2 față de 2; Teleorman — 1,5 față 
de 2 etc. Asemenea grave neajun
suri se datoresc faptului că. îndeo
sebi la recoltarea și livrarea legu
melor și fructelor, întîrzie foarte 
mult încărcatul și descărcatul. în 
județul Mehedinți, în ziua de 5 sep
tembrie. 9 mașini cu o capacitate 
de 7—12 tone, sosite între orele 18 
și 19, la unitățile I.L.F. au fost des
cărcate abia a doua zi la amiază. 
De asemenea, unele camioane nu 
sînt folosite la Întreaga capacitate. 
Mașina cu numărul 21—MH—2488 
cu o capacitate de 8 tone a fost 
încărcată și a transportat la I.L.F. 
doar o tonă de prune. Randamen
tul slab la transport se datorește 
și faptului că nu se cunoaște cu 
exactitate în ce unități agricole se 
găsește fondul de marfă. De ase-

menea, din 
in dirijarea 
ajung tirziu, 
locurile de încărcare. Așa se face 
că acum cind lucrările agricole sint 
foarte aglomerate, 
oane 
pe zi.
Iată de ce este necesar ca organele 
locale de partid să ia urgente mă
suri pentru ca întreprinderile de 
specialitate, consiliile unice agro
industriale și conducerile unităților 
agricole să-și întocmească grafice 
judicioase, să coreleze cu precizie 
capacitatea mijloacelor de trans
port. să arigure încărcarea si des
cărcarea rapidă a acestora, elimi- 
nînd practicile dăunătoare de a tine 
camioanele imobilizate la cîmp, la 
piață sau la fabrica de conserve. 
Rapiditatea, maxima economicitate 
în utilizarea mijloacelor de trans
port trebuie să caracterizeze activi
tatea desfășurată acum în campa
nia agricolă.

CONSTANȚA

cauza unor nereguli 
mașinilor, camioanele 
spre miezul zilei, la

multe cami- 
fac un singur transport 
Este o inadmisibilă risipă.

Cind există disciplină - transport într-adevăr „pe roate"

în numeroase unitâți agricole din (udețul Brașov, transportul cartofilor se face în ritm cu recoltarea

cinema
• Hoțul din Bagdad : SCALA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Moartea unui ghid : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Lumea Atlantide! : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45, La grădină — 20.15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Satul cu arțari : TIMPURI NOI
— 11,30; 14,30; 17; 19,30.
• Iphigenia : CAPITOL — 9; 11,30; 
14; 16,45; 19,30, la grădină — 20, 
GRIVIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20.
• Ttnăr șl liber : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14, GIULEȘTI — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

• Fortăreața zburătoare (aăptă- 
mina filmului coreean) : CINEMA 
STUDIO — 16; 18; 20.
• Olga șl poetul : CENTRAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: ...
• Ultima frontieră a morții 
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30: 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20, la grădină - -
• La cinci zile de casă 
VAL 
20,30, 
15,45;
11,15: 
grădină
• Veronica — 9,15; 11; 12.45, Nea
Măriu miliardar — 14,30 ;■ 16,30;
18,30; 20,15 : DOINA.
■ Frați de cruce : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.15.
• Alibi pentru un prieten : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;

' 20,15.
• Iama bobocilor : BUZEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Accident : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

20,15.
: FE- 
15,45; 
13,30;

20.30.
FESTI- 

— 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15; 
MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
18; 20,15, MODERN — 9;
13.30; 15,45; 13,15; 20.45, la 

20.

*1 Ovldlu : BUCEGI —

e lege : LIRA — 18;

Fleksness î COTRO-

• Eu, tu
16; 18; 20.
• Legea
18; 2(X
• Ultimul
CENI — 15,30; 17.45; 20.
• Porțile albastre ale orașului ! 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
• Nick Carter superdetectiv : FE
RENTARI — 15,30; 17,45: 20.
• Pe urmele documentului 99 : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Misiunea Capricorn unu î VOL
GA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45.
• Nu pot trăi fără lăutari : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Severino î FLOREASCA
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Umbra lui Casey : GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cantemir 1 VIITORUL —’15,30; 
17,45; 20.
• Leii saloanelor : POPULAR — 
16; 18; 20.

>:

în grădini, mii de tone de roșii
iși așteaptă destinatarii

->

îndemnuri de la centrală: plantați 
tomate; iar oamenii le-au plantat

mai mult, 
și cultivat

In primăvară, 
cît mai multe 
cu hărnicie. PENTRU CA ACUM, DIN CAUZA DEZINTERESULUI, 

SĂ SE DEGRADEZE PE CÎMP?
Miercuri seara, în grădinile de 

legume ale cooperativelor agricole 
din județul Constanța se aflau re
coltate și neridicate peste 800 tone • 
de tomate. Alte cîteva sute de tone 
erau adunate în grămezi la fermele 
legumicole ale fabricii de conserve 
„Munca". Cantitățile de tomate ajun
se la maturitate — unele chiar în
tr-un stadiu avansat de supracoa- 
cere — aflate în prezent in grădi
nile de legume ale unităților agri
cole din județul Constanța sînt de 
ordinul miilor de tone. Ce soartă 
vor avea aceste produse 7 Ce măsuri 
se impun pentru a le feri de 
gradare ?

— Dacă nu recoltăm și livrăm 
puțin 1 300 tone pe zi, numai 
fermele cooperativelor agricole, pier
dem 40 la sută din producția de to
mate — a ținut să ne precizeze to
varășul Constantin Pbpa, directorul 
direcției agricole. Grădinile sînt în
cărcate de roșii, dar nu avem ce 
face cu ele. Fabrica de conserve 
„Munca" nu poate prelua de la coo
perative mai mult de 400—500 tone 
pe zi, pentru că are în fermele 
proprii atitea tomate încît și-ar pu
tea asigura singură materia primă. 
Ce-i drept, am fost sprijiniți să des
facem cîteva sute de tone în alta 
județe, dar cantitățile livrate pină 
acum sint mult prea mici pentru a 
ne încuraja cîtuși de puțin. în pri
măvară, cind se punea problema să 
realizăm planul la • plantatul legu
melor, veneau de la centrală dele
gați peste delegați să ne controleze 
și să impulsioneze ritmul de lucru

de-

cel 
din

pentru a avea siguranța realizării 
producțiilor planificate. Oamenii au 
muncit și au făcut tot ce era posibil 
ca să producă cît mai mult la hec
tar. Că au reușit, o dovedesc roadele 
din grădină. Acum este rindul celor 
care ne-au planificat să plantăm 
atitea tomate să vină și să ne spună 
ce să facem cu ele. îi așteptăm. 
Acum și nu în octombrie, cind vor 
ajunge toate bulion.

Aceasta este într-adevăr problema 
de fond a tomatelor din județul 
Constanța. în grădini există tomate 
din belșug, există forțe suficiente 

■pentru a le stringe, dar ritmul re
coltării trebuie încetinit pentru că 
I.L.F.-ul nu le poate ridica. Soluția 
de a se mări cu circa 300 tone capa
citatea de prelucrare a fabricii nu a 
dat rezultate și, după cum ne spu
nea directorul Întreprinderii, tova
rășul Aurel Antohi, orice s-ar face 
fabrica nu poate prelucra mai mult 
de 780 tone pe zi. Speranțele produ
cătorilor se îndreaptă spre fabrica 
din Tulcea, spre Capitală, care a 
promis că va prelua circa 200 tons 
pe zi și, mai recent, spre fabrica de

conserve din Buftea. Aducerea în 
Capitală este insă condiționată de 
mijloacele de transport aflate in tran
zit la Constanta și îngreunată, mal 
ales, de lipsa ambalajelor. La fabrica 
din Tulcea, în ciuda unor eforturi 
evidente, livrările decurg destul de 
anevoios. Cit despre livrările la 
Buftea, este greu să ne pronunțăm 
pentru că abia se află in fază de 
organizare. Ce-i de făcut atunci ?

Singura în măsură să dea un răs
puns întemeiat este Direcția gene
rală economică a horticulturii, care 
cunoaște exact cite fabrici de con
serve funcționează sub capacitate 
din cauza cantităților insuficiente de 
materii prime. Oricum, o analiză a- 
profundatâ și competentă la fața lo
cului, urmată de măsuri energice, 
este așteptată. Pentru că acum, cind 
roadele le avem gata coapte 4a gră
dini, nimănui nu-i este permis să le 
lase să se deprecieze, desconsidertnd 
interesele economiei naționale și 
munca de un an de zile a mii și mii 
de oameni harnici.

Iosif POP

Un răspuns din partea organelor de resort 
ale ministerului

„în afara cantităților de roșii des
tinate consumului local și a celor 
care sînt folosite ca materie primă 
de fabrica de conserve „Munca" — 
ne-a răspuns tovarășul Iulian Vișoiu 
din Direcția generală economică a 
horticulturii din Ministerul Agri
culturii — în Unitățile agricole din

• Elefantul alb i AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, La gră- 
dină •— 20.
• Columna : MUNCA — 16; 19.
• Cazul Gorgonova : COSMOS — 
1/5,30; 19.
• Apașii : FLACĂRA — 15,30; 18; 
20, la grădină — 20,30.
• Hercule cucerește Atlantida : 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, la grădină — 20,30.
• Pîine cu nuci : PROGRESUL — 
16; 18; 26.
• Aventurile lui Mark Twain ; 
FLAMURA — 9; 11,30; 14; 17; 19,30, 
GRĂDINA TITAN — 20,30.
• Aleargă după mine ca să te 
prind : GRADINA BUCEGI — 
20,30.
• Ultimul vals : GRĂDINA BU
ZEȘTI — 20,15, GRADINA FESTI
VAL — 20,15.
• Napoli se revoltă : GRĂDINA 
PARC HOTEL — 20,30.
• Frate și soră : GRĂDINA LIRA 
— 20,30.

• Matinee pentru copil : TIMPURI 
NOI — 9. BUCEGI — 10. LIRA — 
10, FERENTARI — 10, MUNCA — 
10, COSMOS — 10, FLACARA — 
10: 12, PROGRESUL — 10.

teatre
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 10,30; 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majes
tic) : Goana — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical 
nase“ (grădina Boema) : 
cintă, ride și dansează -
• Teatrul „Ion Creangă*4: Sfirlă 
Năzdrăvanul — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică44 : Punguța 
cu doi bani — 11.

„C. Tă- 
Boema 
20.

județul Constanta există in momen
tul de față un disponibil de circa
5 000 tone de astfel de produse. Ele 
urmează să fie dirijate spre alte ju
dețe și, îndeosebi, spre Capitală. Di
recția noastră a luat măsuri ca, zil
nic, să fie trimise piețelor din Capi
tală cite 200 tone de roșii".

Măsura este bună, dar deocam
dată nu este de natură să rezolve 
operativ problema. Dacă livrările 
zilnice se mențin la această canti
tate, rezultă că ar fi necesare 25 de 
zile pentru ca întreaga cantitate de 
tomate amintită să ajungă la consu
matori. Fapt este că nici cantitățile 
stabilite — de 200 tone zilnic — nu 
sînt transportate in Întregime. Joi,
6 septembrie, au ajuns în București 
numai 160 tone, iar vineri, 7 septem
brie — numai 110 tone. Motivația care 
se aduce constă în insuficiența mij
loacelor de transport. O soluție ar exis
ta și, de aceea, o supunem atenției fac
torilor răspunzători — anume, de a se 
folosi mai bine autocamioanele aflate 
în tranzit în județul Constanța. în a- 
cest scop este necesară o conlucrare 
strînsă intre organele de transport și 
cele din agricultură. Concomitent, 
surplusul de tomate din județ trebuie 
dirijat și spre alte centre de consum . 
sau prelucrare.
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KSIMÎATI DE INMINARE A UNOR DISTINCJII
AIE REPUBUCII SOCIALISTE ROMÂNIA

La Palatul Republicii au avut loc, 
sîmbătă, festivități de inminare a 
unor distincții ale Republicii Socia
liste România, conferite prin Decret 
prezidențial pentru contribuția deose
bită adusă la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră, cu 
prilejul celei de-a XXXV-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă si antiimpe- 
rialistă, ' unor participant la eveni
mentele istorice de la 23 August 
1944. membri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, activiști de partid, de

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Ilie Verdeț, a primit, sîmbă- 
tă dimineață, pe ambasadorul Repu

Adunare festivă cu prilejul celei de-a 31-a aniversări 
a creării R.P.D. Coreene

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de cea de-a 31-a aniversare a creă
rii Republicii Populare Democrate 
Coreene, sîmbătă, a avut loc. in co
muna Făcăeni, județul Ialomița, o 
adunare festivă organizată de Comi
tetul județean Ialomița al P.C.R. și 
Uniupea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

Adunarea a fost deschisă de Ni- 
culina Moraru, secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al P.C.R., pre
ședintele Uniunii județene a coope
rativelor agricole de producție.

” espre semnificația evenimentului 
'ersat a vorbit Toma Dimache, 

iL 1 al Muncii Socialiste, președin- 
cooperativei agricole de pro

ducție „Prietenia româno-coreeană". 
în cuvîntul său, vorbitorul a înfăți
șat pe larg succesele obținute de 
poporul coreean în cei 31 de ani 
care au trecut de la crearea R.P.D. 
Coreene. El a evocat, totodată, le
găturile de prietenie și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, dintre 
cele două țări și popoare,'subliniind 
că aceste legături cunosc o evoluție 
mereu ascendentă. Momente de cea 
mai mare însemnătate. în întărirea si 
adincirea prieteniei româno-coreene, 
a subliniat vorbitorul, le-au constituit 
întîlnirile și convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kim Ir Sen. în mimele participan- 
tilor, al tuturor țăranilor cooperatori 
din comună, președintele cooperati
vei agricole de producție „Prietenia 
româno-coreeană" a adresat oameni
lor muncii din R.P.D. Coreeană 
urări de noi succese în munca pen

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
UNIVERSIADA 1979

CIUDAD DE MEXICO 8 (Ager- 
pres). — întrecerile celei de-a X-a 
ediții a Universiadei au continuat pe 
bazele sportive din Ciudad de Mexi
co. în competiția de tenis. în semifi
nalele probei de dublu feminin, pere
chea Virginia Ruzici, Florența Mihai 
(România) a învins cu 6—4, 6—3 pe 
Soo ok Kim, Kim Yun da Ham (Co
reea de Sud). în cea de-a doua se
mifinală, jucătoarele Natalia Cimî- 
reva, Evghenia Biriukova (U.R.S.S.) 
au eliminat cu 6—1, 6—1 pe cehoslo
vacele Tomanova, Brzakova. în sfer
turile de finală ale probei de dublu 
masculin, Florin Segărceanu și 
Andrei DîrzU (România) au întrecut 
cu 7—5, 6—3 pe mexicanii Juan Her
nandez și Napoles.

Semifinalele probelor de simplu au

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 septembrie. In țară : Vreme in 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Izolat, va ploua slab. Vint slab pină 
la moderat. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar maximele intre 20 și 
20 de grade, local mai ridicate. Dimi
neața, pe alocuri, ceață. în București : 
Vreme în general frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin noaptea. Vînt 
slab. Temperatura în creștere ușoară.

IACOBOVICI EUGEN
La 8 septembrie 1979 a încetat din 

viață tovarășul lacobovici Eugen, 
vechi militant al mișcării muncitorești 
din tara noastră, membru al Partidu
lui Comunist Român din anul 1921.

Născut la 10 iunie" 1902, în comu
na Cădaciul Mare, județul Harghita, 
într-o familie de muncitori, el a cu
noscut de tînăr, ca ucenic și apoi ca 
muncitor in diferite întreprinderi, ex
ploatarea și asuprirea capitalistă.

Și-a început activitatea revoluțio
nară in cadrul mișcării de 'tineret, 
îndeplinind apoi diferite sarcini de 
partid și sindicat la București și 
Tirgu Mureș. La Congresul al V-lea 
al P.C.R. a fost ales membru al Co
mitetului Central al P.C.R. și al Bi
roului Politic.

Pentru activitatea sa revoluționară, 
organele de represiune ale regimu
lui burghezo-moșieresc l-au arestat și 
internat, timp de mai mulți ani, la 
Tirgu Jiu și în alte diferite lagăre.

După eliberarea țării, i s-au încre
dințat diferite sarcini de răspundere 
pe linie de partid și de stat, pe care 
le-a îndeplinit cu cinste, afirmîndu-se 
ca un exemplu de dăruire și devo
tament pentru cauza socialismului în 
țara noastră. Pentru meritele? sale, a 
fost distins cu ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Amintirea lui lacobovici Eugen va 
tămîne veșnic vie în memoria celor 
care l-au cunoscut. 

stat, ai organizațiilor de masă, mili
tari ai forțelor noastre armate, mun
citori, ingineri, tehnicieni, țărani coo
peratori, oameni de știință, artă și 
cultură.

Distincțiile au fost lnmlnate de to
varășii Ștefan Voitec și Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinți al Consiliu
lui de Stat, care, in numele conduce
rii de partid și de stat, personal , al 
tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au felicitat ne cei 
decorați, urindu-le noi succese în ac
tivitatea pe care o desfășoară.

blicii Mali la București, Boubacar 
Diallo, in legătură cu încheierea mi
siunii sale în țara noastră.

tru înfăptuirea sarcinilor istorice de 
edificare a socialismului și comunis
mului. pentru o Coree unită, prospe
ră si înfloritoare.

Luind cuvîntul la adunare. Sin In 
Ha. ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, a expus pe larg drumul 
glorios parcurs' de Republica Popu
lară Democrată Coreeană in cei 31 
de ani de existență, succesele obți
nute de poporul său in construcția 
socialismului, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, hotărîrea 
fermă de a dezvolta cuceririle do- 
bîndite. lupta sa eroică pentru îm
plinirea aspirațiilor naționale de u- 
nificare independentă, pașnică si de
mocratică a patriei. Arătînd apoi că 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminentul conducător al poporului 
român, au acordat întotdeauna un 
sprijin ferm luptei poporului core- 
fean pentru unificarea pașnică și in
dependentă a patriei sale, vorbitorul 
a exprimat profunda recunoștință 
partidului și guvernului. în dezvol
tarea relațiilor de prietenie și cola
borare dintre România și R.P.D. Co
reeană. a subliniat vorbitorul, întîl- 
nirile si convorbirile dintre tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășul Nicolae 
Ceausescu au marcat etape deosebi
te, care au ridicat prietenia româno- 
coreeană pe trepte superioare. în în
cheiere. ambasadorul a urat mem
brilor cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Făcăeni. între
gului popor român, noi succese în 
întimpinarea celui de-al Xli-lea 
Congres al partidului.

(Agetpres)

fost marcate de cîteva surprize : Iată 
rezultatele : feminin: Cimîreva 
(U.R.S.S.) — Ruzici (România) 6—2, 
6—4; Biriukova (U.R.S.S.) — Yu Lin 
(R.P, Chineză) 6—0, 7—5; masculin : 
Borisov (U.R.S.S.) — Dirzu (Româ
nia) 6—4, 6—2 ; Bal (India) — Segăr
ceanu (România) 4—6, 7—6, 6—2.

în competiția de polo pe apă. echi
pa României a întîlnit formația Ita
liei. Jucătorii italieni au obținut vic
toria cu scorul de 5—4 (2—1, 2—1,
0—2, 1—0).

Turneul de fotbal continuă astăzi 
cu desfășurarea ultimelor jocuri di 1 
cadrul grupelor semifinale. După 
cum s-a anunțat, echipa Mexicului a 
învins, in grupa a Il-a cu 1—0 (0—0) 
selecționata României. în altă para
dă din această grupă. Coreea de Sud 
a întrecut cu 2—0 (1—0) echipa Japo
niei. Echipa României va juca in 
compania Coreei de Sud. în timp Ce 
formația Mexicului va avea ca ad
versară formația Japoniei. înaintea 
acestor meciuri, clasamentul grunei 
a Il-a se prezintă astfel : 1—2. Co
reea de Sud și Mexic — cu cite 3 
puncte ; 3. România — 2 puncte ; 4. 
Japonia — zero puncte.

Rezultatele tehnice din grupa I â 
semifinalelor : Uruguay — Madagas
car 5—0 : Algeria — Olanda 0—0 ; 
Clasament : 1. Uruguay — 4 puncte;

FOTBAL: Azi, în divizia A

La București, Steaua - Dinamo
Astăzi se vor desfășura jocurile 

celei de-a Vl-a etape a campiona
tului diviziei A la fotbal. în Ca
pitală. echipa Steaua va întîlni în 
tradiționalul derbi bucureștean for
mația Dinamo. Jocul va începe la ora 
15,00 (stadion „Steaua") si va fi 
televizat în întregime. Clubul orga
nizator precizează că, ih vederea e- 
vitării aglomerațiilor, astăzi nu se 
vor mal vinde bilete la casele sta
dionului Steaua, iar mașinile vor 
avea acces numai cu „parbrize" spe
ciale pentru acest meci.

Celelalte întilniri vor începe la ora 
17,00 și se vor desfășura după urmă
torul program : Politehnica Timișoara 
— Sportul studențesc ; S. C. Bacău — 
Jiul ; F.C. Scornicești — F.C.M. Ga
lați ; Universitatea Craiova — Politeh
nica Iași ; F.C. Baia Mare — Chimia 
Rm. Vîîcea ; A.S.A. — Olimpia ; 
Gloria — F.C. Argeș ; C.S. Tîrgo* 
viște — Universitatea Cluj-Napoca.

În cîteva rînduri
în penultima zi a competiției mas

culine de volei „Trofeul Tomis" < ce 
se desfășoară in sala sporturilor din 
Constanța, echipa României a învins 
cu scorul de 3—0 (15—5, 15-8, 17-15) 
formația Ungariei, iar selecționata 
R.P. Chineze a întrecut cu 3—0 (15—8, 
15—6, 15*—2) reprezentativa Bulga
riei.

• La Flushing Meadow (New

Cronica zilei
Primire Tovarășul Cornel 

Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
șl cooperării economice internaționa
le, a primit, sîmbătă, pe Issa Dar
wish, ministrul petrolului și resurse
lor minerale al Republicii Araoe 
Siriene.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri asupra relațiilor 
economice bilaterale, exprlmîndu-se 
satisfacția reciprocă pentru cursul 
ascendent al acestora, precum și 
hotărîrea de a se acționa în conti
nuare pentru realizarea în bune con
diții a hotăririlor președinților 
Nicolae Ceaușescu și Hafez Al-Assad 
privind dezvoltarea cooperării româ- 
no-siriene pe multiple planuri.

Cu prilejul celei de-a 
XXXV-a aniversari a victo
riei revoluției socialiste în 
Bulgaria sărbătoarea națională a 
poporului bulgar, ău trimis telegrame 
de felicitare omologilor lor, pre
ședintele Marii Adunări Naționale a 
Republicii. Socialiste România, mi
nistrul afacerilor externe și ministrul 
apărării naționale.

Au mai trimis telegrame de felici
tare organizațiilor și instituțiilor si
milare din Republica Populară Bul
garia : Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor, Uniunea Tine
retului Comunist. Consiliul Național 
al Femeilor. Comitetul Național pen
tru apărarea păcii, alte instituții 
centrale, organizații de masă și ob
ștești.

La invitația unor organizații de 
partid din Republica Populară Bul
garia.- au plecat, pentru a participa 
la manifestările prilejuite de a 
XXXV-a aniversare a victoriei revo
luției socialiste în țara vecină, dele
gații ale Comitetului municipal 
București al P.C.R. — la Sofia ; Co
mitetului județean Brăila al P.C.R.
— la Plevna : Comitetului județean 
Constanta al P.C.R. — ia Tolbuhin ; 
Comitetului județean Dolj al P.C.R.
— în județul Vrața ; Comitetului ju
dețean Ialomița al P.C.R. — în ju
dețul Silistra ; Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R. — in județul Ruse ; 
Comitetului județean Mehedinți al 
P.C.R. — in județul Vidin ; Comite
tului județean Olt al P.C.R. — în ju
dețul Mihailovgrad ; Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R. — în ju
dețul Tîrnovo : Comitetului munici
pal Ploiești al P.C.R. — in orașul 
Botevgrad : Comitetului comunal de 
partid Scornicești — in comuna Pra- 
văt.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Constantin Herăscu a fost numit 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Ghana.

2. Olanda — 3 puncte ; 3. Algeria — 
1 punct ; 4. Madagascar — zero punc
te. In .această grupă mai sint de ju
cat următoarele intîlniri : Algeria- 
Madagascar ’ și Uruguay — Olanda.

Au continuat întrecerile competi
ției de scrimă. Proba masculină de 
floretă a fost, ciștigată de echipa 
U.R.S.S., care în finală a întrecut cu 
9—7 reprezentativa Italiei. Medalia 
de bronz a revenit echipei R.D. Ger
mane învingătoare cu 9—5 in intîl- 
nirea cu formația Ungariei.

în competiția de nataUe au fost 
desemnați alți campioni mondiali 
universitari. Iată rezultatele înregis
trate în probele finale : 200 m liber 
femei : Anneliess Maas (Olanda) — 
2’04” 87/100 ; 400 m liber masculin : 
Serghei Rusin (U.R.S.S.) — 4’02”
26/100 ; 100 m bras femei : Irena 
Fleisenerova (Cehoslovacia) — 1’14” 
577100 ; ștafeta 4X100 m mixt băieți — 
S.U.A. — 3’51”29/100.

După șase zile de întreceri în cla
samentul pe medalii al Universiadei 
de la Ciudad de Mexico pe primul 
loc se află echipa U.R.S.S. cu 19 me
dalii de aur, 13 de argint și opt de 
bronz, urmată de S.U.A. 10—8—7 ; 
România 5—3—7 ; Cehoslovacia 
2-0—1 ; Ungaria 1—3—3 î Japonia 
1—1—5 ; Franța 1—0—0 ; Australia 
1—0—0 etc.

La București, pe stadionul „Re
publicii", astăzi dimineață un in
teresant cuplaj de meciuri din se
ria a Il-a a diviziei B : Metalul — 
Rapid, de la ora 9,30, iar în conti
nuare, Progresul — Autobuzul.

• A luat sfîrșit cea de-a doua e- 
dltie a campionatului mondial de 
fotbal pentru juniori. în finala com
petiției, desfășurată la Tokio, selec
ționata Argehtinei a învins cu 3—1 
(0—0) echipa U.R.S.S. Punctele în
vingătorilor au fost realizate de 
Alves, Diaz și Maradona. Pentru 
echipa sovietică a înscris Ponoma
rev.

în clasamentul golgeterilor acestei 
competiții primul loc a fost ocupat 
de Dia2 (Argentina), care a înscris 
8 goluri în 6 meciuri. Au urmat Ma
radona (Argentina) cu 6 goluri și 
Plasz (Polonia) cu 5 goluri înscrise.

York) au continuat campionatele in
ternaționale de tenis ale S.U.A. în 
prima semifinală a probei de sim
plu feminin Chris Evert-Lloyd a 
invins-o cu 6—1, 6—0 pe Billie Jean 
King. în finală Evert se va întîlni 
cu învingătoarei din partida Navrati
lova — Austin. în finala probei de 
dublu masculin, perechea Fleming, 
McEnroe a Întrecut cu 6—2, 6—4 pe 
Lutz, Smith.

Marea sărbătoare a Bulgariei socialiste, 
vecine și prietene

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în 

Bulgaria, in numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Bulgaria, întregului popor bulgar vecin și prieten 
cele mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

în anii care au trecut de la acest eveniment de Însemnătate crucială în 
istoria și destinele poporului dumneavoastră, oamenii muncii bulgari, sub 
conducerea Partidului Comunist Bulgar, au obținut succese remarcabile in 
dezvoltarea economiei, științei, culturii, in creșterea continuă a nivelului de 
trai, transformînd Bulgaria într-o țară socialistă înaintată, în plină dezvoltare.

Poporul român, angajat plenar în vasta operă de transpunere in practică 
a Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre comunism, încearcă sentimente de 
adincă bucurie față de marile realizări ale poporului bulgar, de succesele obți
nute în înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Bulgar privind ridicarea Bulgariei socialiste pe noi 
culmi de civilizație și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

al Republicii Populare Bulgaria 
SOFIA

Dorim să ne exprimăm și cu această ocazie satisfacția deplină față de 
evoluția mereu ascendentă a tradiționalelor relații de prietenie româno- 
bulgare. •

Vizitele și întîlnirile frecvente, convorbirile fructuoase și Înțelegerile la 
care am ajuns au deschis, de fiecare dată, noi orizonturi colaborării multi
laterale în toate domeniile de activitate intre partidele, țările și popoarele 
noastre.

Avem ferma convingere că relațiile dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România șiJRepublica 
Populară Bulgaria se vor amplifica și adinei tot mai mult, pe baza Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală din noiembrie 1970, a Declarației 
comune din septembrie 1977, a înțelegerilor convenite la ultimele noastre 
întilniri, spre binele poporului român și poporului bulgar, în interesul uni
tății țărilor socialiste, al cauzei generale a socialismului, păcii, colaborării in 
Europa și în întreaga lume.

La aniversarea marii sărbători vă transmitem, dragi tovarăși, dumnea
voastră, comuniștilor, Întregului popor bulgar, cele mai bune urări de noi și 
tot mai mari succese in măreața operă de edificare a societății socialiste dez
voltate, pentru progresul și înflorirea Bulgariei socialiste, vecine și prietene.

ILIE VERDEȚ
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

j ma- 
prilejuind 
localitate, 

trecerea 
înfăptuiri 
memora- 
cind for-

Pe întreg cuprinsul tării vecine și 
prietene, în orașe și la sate se des
fășoară astăzi impresionante 
nifestări sărbătorești 
peste tot, în fiecare 
ca și la scară națională, 
în revistă a mărețelor 
pe calea deschisă in ziua 
bilă de 9 septembrie 1944, 
țele revoluționare și patriotice, mo
bilizate și conduse de Partidul Co
munist Bulgar, au asigurat victoria 
revoluției socialiste. Strălucită încu
nunare a luptei eroice duse de for
țele sociale înaintate, de masele largi 
muncitoare, împotriva asupririi na
ționale și. sociale, a reacțiunii și 
fascismului, pentru libertate și inde
pendență, răsturnarea dictaturii mo- 
narho-fasciste și instaurarea puterii 
populare, in condițiile mărilor victo
rii dobîndite de armata sovietică în 
cel de-al doilea război mondial, ale 
prăbușirii frontului hitlerist în Bal
cani. au inaugurat, totodată, un pro
ces de profunde schimbări revoluțio
nare in viata ponorului bulgar.

Aceste transformări iși găsesc ex
presie, în primul rind, în dimensiu
nile bogăției materiale create prin 
munca plină de dăruire a poporului 
bulgar, însuflețit și condus de Parti
dul Său Comunist. Pornind cu o zes
tre săracă. cu~ o industrie slab dez
voltată și o agricultură făfimitată, 
Bulgaria a devenit un stat i socialist 
industrial-agrar în plin avint, întrea
ga țară s-a înscris pe orbita progre
sului economic și social. In,cadrul 
dezvoltării generale a fortel<jm__ de 
producție, factorul principal cawS»e- 
termină configurația’ economiei Bul
gariei de astăzi este ascensiunea ra
pidă a industriei, ritmurile cele mai 
înalte inregistrîndu-le ramurile mp- 
derne. cum sint construcția de mași 
electronica, energetica, electrotehn 
ca, chimia — toate formînd temeli 
trainică a unei dezvoltări rapide a 
întregii economii naționale. Statisti
cile sint grăitoare in privința di
namismului economiei in anii con
strucției socialiste. In perioada de 
după 1950 venitul național a crescut 
de 13 ori ; in prezent, industria Bul
gariei produce, in mai puțin de 
cinci zile, echivalentul producției 
realizate în întreg anul 1939.

Prefaceri adinei au avut loc în agri
cultură care, deși cuprinde doar o 
treime din forța de muncă de 
dinainte de revoluție, furnizează 
astăzi economiei naționale și popu
lației o cantitate de produse. de 
aproape trei ori mai mare decit in 
perioada antebelică. S-a schimbat 
înfățișarea satelor, care oferă con
diții de muncă și de viață tot mat 
apropiate celor de la oraș.

Progrese substanțiale au fost Înre
gistrate în domeniul învătămintului. 
științei, culturii — toate acestea du- 
cind la creșterea însemnată a nive
lului de trai al populației, sugestiv 
fiind faptul că veniturile reale ale 
oamenilor muncii au sporit de șase 
ori.

In avlntul Întrecerii socialiste, des-

Peste Dunăre, punțile prieteniei trainice
, Idee a că Dunărea este un fluviu 
care nu separă, ci unește țări prietene, 
cum sint România și Bulgaria, revine 
ca un laitmotiv in orice discuție pur
tată de un vizitator român in tara 
vecină. Pentru că in trecutul de 
luptă revoluționară a poporului bul
gar pentru eliberarea de sub stă- 
pinirea otomană și mai apoi împo
triva fascismului, cele mai luminate 
minți și sufletele cele mai înflăcărate 
de idealul libertății Bulgariei și-au 
găsit in România (la București, la 
Giurgiu, la Ploiești, la Brăila și Ga
lați) loc de refugiu, adăpost și înțe
legere pentru organizarea luptei lor. 
Rakovschi, Botev, Karavelov, Levski 
și mulți alții nu numai că aici și-au 
alcătuit cetele și planurile de luptă, 
dar au și tipărit in România ziare și 
cărți revoluționare... In salonul roma
nesc („Bodega brăileană") al unui 
interesant restaurant din Ruse 
(amenajat intr-un fost depozit tur
cesc de muniții) scrie pe un pe
rete, in limba bulgară și in limba 
română : „Libertatea Bulgariei a ve
nit de peste Dunăre !“. Racio Stoia- 
nov, sderetar al comitetului județean 
de partid Ruse, declara : „Istoria ne-a 
așezat aici, la Dunăre, ca să fim ve
cini, prieteni și frați cu românii. Ruse 
și Giurgiu au fost totdeauna capete
le unei punți de legătură intre noi, 
cindva in lupta revoluționari pentru

țărăninf'ea, 
cu noi 
și spi- 
succes 

Con- 
... națio- 

in vederea

fășurată în cinstea marii sărbători de 
astăzi, clasa muncitoare. ' 
intelectualitatea au îmbogățit 
înfăptuiri patrimoniul material 
ritual al tării, transpunind cu 
în viață sarcinile stabilite de 
greșul al XI-lea Si Conferința 
nală ale P. C. Bulgar, 
construirii in continuare a societății 
socialiste dezvoltate.

In spiritul sentimentelor de pro
fundă prietenie și solidaritate pe care 
le nutrește față de toate popoarele 
făuritoare ale noii orînduiri. poporul 
român urmărește cu satisfacție efor
turile creatoare ale poporului bulgar, 
se bucură din inimă de marile sale 
izbînzi pe calea înfloririi socialiste 
a patriei sale. Oamenii muncii din 
țara noastră participă cu bucurie la 
măreața sărbătoare a Bulgariei so
cialiste. Numeroasele acțiuni organi
zate. la București și In alte orașe, în 
zilele premergătoare acestui eveni
ment poartă amprenta tradiționalelor 
relații de caldă prietenie si stimă, 
făurite de-a lungul destinului comun 
al popoarelor noastre, arată. Încă o 
dată, cît de trainic s-a închegat, peste 
veacuri, prietenia dintre ele.

Trăind intr-o tradițională bună ve
cinătate, cele două popoare s-au spri
jinit și întrajutorat reciproc în mo
mente hotărîtoare ale istoriei, ale 
luptei pentru eliberarea lor națio
nală și socială. Analele româno- 
bulgare păstrează ca mărturii da 
neșters multiple momente de spri
jin frățesc, multilateral între forțele 
sociale înaintate din țările noastre, 
între cele două popoare. Sîngele văr
sat laolaltă de ostașii români și vo
luntarii bulgari, alături de ostașii ar
matelor ruse pe cîmpurile de luptă 
de la Grivița, Plevna. Smîrdan, ne
număratele acțiuni de solidaritate mi
litantă dintre mișcările muncitorești 
revoluționare, dintre cele două parti- 
e comuniste, în bătăliile de clasă 

potriva asupririi și exploatării,.
întru făurirea unei vieți libere și 
riciS. au așezat temelii de nezdrun

cinat pe care acum. în epoca socia
listă, înfloresc și se dezvoltă neîntre
rupt relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală româno-bulgare. „Con
viețuind de secole în relații de bună 
vecinătate, de o parte și de alta a 
Dunării — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — popoare
le român și bulgar au făcut din prie
tenie și colaborare bunul lor cel 
mai de preț. Aceste bune relații se 
bazează pe vechi și bogate tradiții 
făurite in lupta dusă de-a lungul 
vremii împotriva asupririi străine, 
pentru împlinirea aspirațiilor de 
libertate, independentă și progTes 
social, pentru făurirea unei vieți 
mai bune". „Prietenia româno- 
bulgară are tradiții adinei, cunoaște 
multe manifestări luminoase — arăta, 
în același sens, tovarășul TODOR 
JIVKOV. Dar ea nu s-a întruchipat 
niciodată într-o atit de amplă cola
borare și construcție comună, nici
odată legăturile noastre din diferite 
domenii ale vieții materiale si spi- 

libertate și independență, pentru 
dreptate socială, acum in relații de 
colaborare prietenească, socialistă".

Ruse, așezat pe povirnișul unor 
dealuri ce coboară spre Dunăre, fu
sese la eliberarea țării de sub jugul 
otoman cel mai mare oraș al Bulga
riei. A urmat, pină la 9 septembrie 
1944, o perioadă a unei dezvoltări mai 

Însemnări de călătorie

lente, interesele clasei conducătoare 
ale vremii concentrindu-se asu
pra altor zone. O adevărată „ex
plozie" a dezvoltării a avut loc 
la Ruse cu deosebire in ultimul 
deceniu. Față de perioada ante
belică, producția industrială a crescut 
de 10 ori. Orașul produce azi cele 
mai diverse mărfuri industriale de la 
vase fluviale și fluvial-maritime pină 
la poduri rulante și calculatoare elec
tronice.

In extremitatea estică a orașului, 
dincolo de podul prieteniei, o șosea 
asfaltată (viitoare autostradă) merge 
un timp paralel cu șantierul întreprin
derii de mașini grele ce se construieș
te In comun cu România, pentru a se 
opri apoi in inima lui, acolo, unde o 
secție (de S.D.V.-uri șt autoutilări) 

rituale nu au fost atit de strinse 
și atit de bogate ca in ultimii ani".

Factorul hotăritor al dezvoltării 
necontenite a conlucrării multilatera
le dintre cele două țări și popoare îl 
constituie legăturile de prietenie și 
colaborare între partidele noastre co- 
munistp. Așa cum arată faptele, viața 
înseși, o însemnătate hotărîtoare în 
acest cadru o au prietenia strînsă 
statornicită Intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, întâlniri
le și convorbirile frecvente dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat, intîlniri care au dobindit carac
terul ,unei practici sistematice, cu re
zultate din cele mai rodnice. Măsu
rile stabilite, acordurile și înțelegeri
le încheiate cu aceste prilejuri au 
deschis întotdeauna vaste Si fertile 
terenuri de acțiune pentru intensifi
carea continuă a conlucrării noastre 
multilaterale.

. O trainică temelie politico-juridică 
a acestei strinse conlucrări asigură 
Tratatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 1970, precum și 
„Declarația privind continua întărire 
a prieteniei frățești și aprofundarea 
colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria", 
semnată în 1977 la cel mai Înalt nivel.

Acum, la aniversarea victoriei re
voluției socialiste în țara vetină, 
se poate afirma cu deplină îndreptă
țire că relațiile româno-bulgare do
vedesc din plin rodnicia principii
lor noi de relații — respectare a inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalitate in drepturi, neamestec in 
treburile interne, avantaj reciproc, 
întrajutorare tovărășească și solidari
tate internațională — relațiile româno- 
bulgare reprezentând, pe această bază, 
un model de colaborare cu adevă
rat tovărășească intre două popoare 
vecine, hotărite să valorifice din plin 
avantajele apropierii geografice, să 
folosească mai intens posibilitățile 
economiilor lor naționale, să promo
veze aspirațiile de bună înțelegere cu 
celelalte națiuni ale lumii.

Pe plan politic, se extind legătu
rile la toate nivelurile între parti
dele noastre, schimburile fructuoase 
de experiență în construirea socialis
mului, ca și raporturile pe linie gu
vernamentală, între parlamente, in
tre organizații de masă si obștești.

O evoluție dinamică cunosc relații
le economice, consolidînd tot mai 
mult temelia materială a conlucrării 
prietenești. Este semnificativ în 
acest sens că în actualul cincinal 
schimburile comerciale — In cadrul 
cărora ponderea mașinilor și utilaje
lor este de peste 60 la sută — urmea
ză să crească de peste două ori față 
de perioada precedentă de cinci ani 
și se va dubla din nou in perioada 
1981—1985. cind va depăși două mi
liarde ruble. O amploare cres- 
cîndâ înregistrează cooperarea și 
specializarea in producție, inclu
siv in ramuri de vîrf, cum sint 
construcțiile de mașini, energetica, 

funcționează deja, iar o alta, principa
lă. se ridică maiestuoasă — țesătură 
filigranată din oțel. O scurtă convorbi
re cu directorul general al uzinei. Ma
rin Manolov: „Uzina noastră — spune 
el — și uzina de la Giurgiu, două uzine 
surori, ba chiar gemene, se înaltă in 
același timp, in același ritm, colabo
rarea e permanentă și multilaterală;

România ne furnizează utilaje, con
strucții metalice grele, documentații 
pentru instalații de tratament termic, 
iar noi furnizăm la Giurgiu elemente 
de fațadă, țevi din oțel armat, depo
zite mecanizate și mașini de prelu
crări prealabile... Și totul merge bine, 
sint foarte dese contactele noastre eu 
constructorii de pe celălalt mal al 
Dunării, iată nu mai am loc de ștam
pile in pașaport, merg uneori la Giur
giu și de două ori pe zi... 60 de spe
cialiști de-ai noștri vor merge in 
schimb de experiență in întreprinderi 
de utilaj greu din România, domeniu 
In care țara dumneavoastră a dobin
dit o bună experiență... Și noi, și uzi
na geamănă de la Giurgiu am pus 
cite o secție tn funcțiune și astfel nu 
e departe ziua cind vom produce in 

chimia, petrochimia — în actualul 
cincinal, acțiunile pe această linie 
contribuind cu circa 25 la sută la vo
lumul schimburilor. In acest context, 
construirea în comun a complexului 
hidrotehnic Turnu Măgurele—Nicopo- 
le — reprezentând cel mai impor
tant obiectiv economic al colabo
rării româno-bulgare din toate 
timpurile — a întreprinderii con
structoare de mașini și utilaje 
grele Giurgiu—Ruse și a complexului 
de olefine, cărora li se va adăuga, 
în perspectivă, hidrocentrala din 
zona Călărași—Silistra, au o mare 
însemnătate pentru economiile noas
tre naționale și o pondere de
osebită in consolidarea relații
lor de prietenie si bună veci
nătate. Totodată, in interesul extin
derii Și amplificării in perspectivă a 
conlucrării economice dintre țările 
noastre, se elaborează, potrivit înțe
legerilor la nivel înalt, direcțiile 
principale de cooperare și specializa
re în producție pentru perioada da 
după 1980.

O evoluție pozitivă cunoaște cola
borarea in domeniul științei, culturii, 
învățămîntuluif. înfăptuindu-se cu 
succes prevederile acordului cultu
ral încheiat în 1977 pe o perioadă de 
10 ani. Se dezvoltă colaborarea in 
domeniul turismului, al schimburilor 
in zona de frontieră și în alte dome
nii de interes reciproc.

In acest cadru se înscrie și activi
tatea rodnică a Asociației de priete
nie româno-bulgară. Bucurîndu-se de 
sprijinul larg al partidului, de 
participarea unui larg, activ obștesc, .. 
asociația a desfășurat Și desfășoară 
multiple acțiuni și manifestări ,în 
slujba întăririi relațiilor prietenești 
și solidarității româno-bulgare, in
tensificării schimburilor de expe
riență, contribuind astfel la mai 
buna cunoaștere a succeselor și 
preocupărilor popoarelor noastre, 
la cultivarea sentimentelor de stimă 
și prețuire reciprocă.

Și pe planul vieții internaționale, 
cele două țări colaborează îndeaproa
pe militând pentru cauza păcii, li
bertății și progresului popoarelor, 
contribuind la marea operă de 
statornicire a unor raporturi echita
bile între state, la soluționarea con
structivă a problemelor complexe ale 
lumii contemporane, la asigurarea 
unui climat de încredere, bună veci
nătate și colaborare în Balcani, în 
Europa și in întreaga lume.

Marea sărbătoare de astăzi, a 35-a 
aniversare a victoriei revoluției so
cialiste în Bulgaria, constituie un 
fericit prilej pentru poporul român 
de a adresa poporului frate bulgar 
urarea fierbinte, izvorîtă din ini- 

. mA de a dobindi noi și mărețe 
victorii in făurirea noii orînduiri. in 
înflorirea continuă a patriei sale, 
prietenă de nădejde a României 
socialiste.

Nicolae CUINA, 
președintele Asociației de 
prietenie româno-bulgarâ

colaborare, vom da țărilor noastre 
produse de mare valoare, rod al mii- 
nilor frățești intinse peste fluviul a- 
cesta care ne unește".

In secția de SDV, în centrul ha
lei. silueta masivă a unei freze-por- 
tal. Este mașina care domină efectiv 
întreaga hală — un gigant. Citesc pe 
frontonul ei „Titan" și îmi amintesc : 
am văzut asemenea mașini, in con
strucție la Întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București. Ma
șina lucrează. E conectată in re
gim automat. Un muncitor bulgar o 
supraveghează in tăcere. Vasil Iva
nov Kormedciev, mai virstnic, îmi 
vorbește despre ea. Da. e foarte bună 
mașina, i-a cunoscut bine și pe ro
mânii care au venit s-o monteze, sint 
foarte buni specialiști, s-au împrie
tenit, ii așteaptă să vină din nou pen
tru lucrările curente de revizie...

In secție se muncește, se produce 
deocamdată pentru echiparea uzinei, 
pe șantier e forfota obișnuită a ma
rilor construcții. Dinspre Dunăre adie 
răcoarea apelor și parcă suflul unui 
transfer de sentimente prietenești.

La poarta uzinei, o construcție sim
bolică, fără îndoială va fi o emblemă : 
două imense roți dințate intr-o fireas
că și puternică îmbinare, un angre
naj, angrenajul colâborării frățești.

Mihai CARANFI1

• FLAGELUL MALA
RIEI POATE FI ERADI
CAT/DACĂ... După o oare
care perioadă de repaus, această 
boală cunoaște din nou o pu
ternică extindere în Asia, Afri
ca și America Latină, numai in 
Africa murind anual mai mult 
de un milion de oameni de pe 
urma ei — au comunioat parti- 
cipanții la recentul seminar a- 
supra malariei ce a avut loc la 
Dar Es Salaam. Potrivit datelor 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, numărul îmbolnăvirilor s-a 
dublat în ultimii cinci ani. Moti

vul ? Deși s-au pus la punct, 
pe lingă chinină, o serie de me
dicamente sintetice împotriva 
malariei, țintarul anofel ce trans
mite boala a devenit mult mai 
rezistent la insecticide, mai ales 
la D.D.T. In plus, asanarea 
mlaștinilor din țările lumii a 
treia constituie o serioasă pro
blemă. O problemă serioasă, dar 
nu insolubilă. întrunit. potrivit 
specialiștilor UNESCP, un pro
gram de eradicare completă a 
malariei, pe plan mondial, ar 
presupune cheltuirea unei sume 
care nu se ridică nici măcar la 
jumătatea banilor investiți. In
tr-o singură zi. de către țările 

industrializate. In vederea Înar
mărilor.

• RECONDIȚIONA- 
REA ANVELOPELOR. «*- 
generarea vechilor anvelope ca
pătă, in condițiile penurie! cres- 
cinde de petrol, o importanță 
crescindă, ținind seama de fap
tul că pentru producerea unei 
anvelope de camion se folosesc 
105 litri petrol, iar a unei anve
lope de autoturism — 26 litri, 
in timp ce în operațiunile de 
regenerare se consumă 29 și 
respectiv 9 litri. Tocmai de

aceea, la Varșovia a fost înfiin
țată o întreprindere centrală ,de 
recondiționare a anvelopelor. 
Deocamdată sint recondiționate 
aproximativ 1 000 anvelope lu
nar, după unele Îmbunătățiri de 
ordin tehnico-organizatoric a- 
ceastâ cifră urmind să sporeas
că, pină la anul, de cinci ori. în 
afara capitalei poloneze, tn mo
mentul de față se construiesc în
treprinderi similare în • patru 
orașe. Se prevede, de asemenea. 

ca Ia jumătatea deceniului ur
mător. prin perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, „spe
ranța" de viață a anvelopelor să 
crească cu 30 la sută.

• BETONUL... ZBU
RĂTOR. De-a curmezișul ma
relui curs de apă Rio Paranâ, 
intre Brazilia și Paraguay, se 
construiește cel mai mare baraj 
de retenție, denumit „Itaipu" — 

adică „insula cîntătoare" — după 
numele unei insule din apropie
re (după terminarea lucrărilor 
el va’ livra de șase ori produc
ția Assuanului, adică aproxima
tiv 70 miliarde kWh/an). Pentru 
transportarea milioanelor de tone 
de beton, necesare uriașului ba
raj, prin care apele vor fi reți
nute pe o lungime de 170 km și 
o lățirpe medie de 7 km, o firmă 
vest-germană a montat și pus in 
funcțiune, la Înălțimea de 90 m, 
două căi suspendate, tn lungime 
totală de circa 3,8 km, care trec 
peste canionul Paranei, asigurînd 
legătura de transport tntre cele 

cinci stații uriașe de beton si 
șantierul barajului de retenție. 
Noul sistem, unic în felul său, 
poate fi folosit cu succes și pen
tru transportarea pieselor prefa
bricate din beton.

• ALCOOLUL PE 
CARTELĂ. Țările Scandinave, 
care dețin recordul la consumul 
de băuturi alcoolice, au introdus 
o serie de măsuri restrictive 
pentru a stopa o tendință ce că
pătase proporții îngrijorătoare. 
Astfel, in Groenlanda, s-au in
trodus cartele, deși rațiile care 

pot fi achiziționate în schimbul 
tichetelor sint încă substanțiale : 
fiecare groenlandez matur poate 
astfel cumpăra pină la două 
sticle de bere pe zi, o sticlă de 
vin la trei zile, sau o sticlă de 
băuturi alcoolice tari la fiecare 
zece zile. Finlanda, la rîndul ei, 
a hotărit să introducă cu titlu 
experimental o zi pe săptă- 
mînă — sîmbătă — in care sint 
interzise vînzarea de băuturi 
spirtoase in magazine, ca și con
sumul lor în localurile publice, 
în fine, în Norvegia și Suedia a 
fost interzis orice fel de publi
citate pentru băuturile alcoolice.
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CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT DE LA HAVANA
HAVANA Întîlnire româno-cubaneză

Necesitatea participării crescinde a mișcării 
de nealiniere la solutionarea democratică 

a problemelor internaționale
- subliniată în cuvîntările delegaților

HAVANA 8 — Trimisul Agerpres 
transmite : Tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al Partidului 
Comunist Român, ministrul afacerilor 
externe al României, care face o vizi
tă în Cuba, s-a întîlnit cu Carlos Ra
fael Rodriguez, membru al Biroului 
Politic al C.C, al Partidului Comunist 
din Cuba, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat și al Consiliului de Miniș
tri. In cadrul convorbirii, a avut loc 
un schimb de informații în legătură 
cu construirea socialismului in cele

două țări șl asupra relațiilor româno- 
cubaneze. S-a subliniat, de ambele 
părți, dorința de a dezvolta relațiile 
dintre cele două partide, de a întări 
legăturile dintre România și Cuba pe 
diverse planuri și, tn mod deosebit, 
de a extinde schimburile comerciale 
și cooperarea In producție.

Totodată, a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale vie
ții internaționale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă prietenească.

Să înceteze actele agresive ale rasiștilor de

Adunarea festivă de la Sofia
cu prilejul Zilei naționale a R. P. Bulgaria

SOFIA 8 (Agerpres). — Cu ocazia 
celei de-a 35-a aniversări a victoriei 
revoluției socialiste în Bulgaria, la 
Sofia a avut loc, simbătă, o adunare 
festivă, desfășurată In prezența tova
rășului Todor Jivkov, prlm-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
a altor conducători de partid si de 
stat bulgari.

Raportul a fost prezentat de A.

Lilov, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

Cu prilejul Zilei naționale a R.P. 
Bulgaria, a avut loc o ceremonie de 
depunere de coroane de flori la 
mausoleul lui Gheorghl Dimitrov, 
conducătorul mișcării muncitorești 
bulgare, precum și la monumentele 
eroilor căZuti în lupta împotriva fas
cismului. Au participat conducători 
de partid și de stat bulgari.

HAVANA 8 — Trimisul Agerpres, 
Aurel Dumitrescu, transmite :

Necesitatea creșterii influentei și 
participării constructive a mișcării 
de nealiniere la soluționarea demo
cratică a marilor probleme interna
ționale, a consolidării unității și so
lidarității statelor nealiniate — a 
continuat să fie evidențiată in cuvtn- 
tările rostite de șefii de stat și de 
guvern, de ceilalți vorbitori, in ca
drul reuniunii la nivel înalt de la 
Havana.

Vicepremierul șl ministrul de ex
terne al Kuweitului, Sabah Al Ah
med, a salutat creșterea continuă 
a numărului de membri ai mișcării 
de nealiniere și s-a pjonunțat pen
tru afirmarea consecventă a princi
piilor neintervenției in problemele 
interne ale statelor. El a arătat că 
în politica de nealiniere trebuie să 
primeze dialogul pe bază democra
tică. Afirmînd dreptul poporului pa
lestinian la edificarea unui stat pro
priu independent, vorbitorul a cerut 
inițierea unei acțiuni colective a sta
telor nealiniate. în vederea soluțio
nării situației din Orientul Mijlociu.

Vicepreședintele Indoneziei, Adam 
Malik, s-a referit la problemele 
internaționale care, a spus el, „nu 
au ocolit nici țările nealiniate" 
și s-a pronunțat pentru retrage
rea tuturor forțelor militare ampla
sate pe teritorii străine, pentru so
lutionarea negociată a conflictelor.

Mișcarea de nealiniere, a spus pre
ședintele Republicii Sao Tomă și 
Principe, Manuel Pinto da Costa, nu 
constituie un tot omogen din punct 
de vedere ideologic, dar aceasta nu 
trebuie să reprezinte un obstacol în 
calea unității statelor membre, care, 
pe baza intereselor si scopurilor co
mune, trebuie să acționeze împreună 
pentru solutionarea democratică a 
problemelor lumii contemporane.

Președintele guvernului Republicii 
Zair, Boliko Lokonga. a exprimat 
adeziunea tării sale fată de princi
piile mișcării de nealiniere și a lansat 
Un apel pentru promovarea caracte
rului ei de factor independent si su
veran, opus tuturor blocurilor. în 
viața internațională. Denuntînd po
litica imperialistă, de ingerință si 
agresiune, vorbitorul a arătat că 
Zairul se opune oricărei utilizări a 
forței. „Nici o agresiune a unei țări 
împotriva alteia nu poate fi iustifica'- 
tă sub nici un pretext", a spus el. In 
legătură cu situația din Orientul 
Mi jlociu, el a arătat că „statele arabe 
trebuie să lupte pentru realizarea 
unității lor".

Președintele Republicii Maldive, 
Abdul Gayoom, a criticat ferm inter
venția străină în problemele interne 
ale statelor, arătînd că aceasta nu 
poate să contribuie la solutionarea 
conflictelor interstatale. El a denun
țat. de asemenea, cursa înarmărilor, 
declanșată în special între marile pu
teri. cu grave implicații asupra păcii 
și securității internaționale, a progre
sului economic și social al tuturor ta
rilor.

In cuvîntarea președintelui Liberiei, 
William Tolbert ir., citită. în plenul 
conferinței, de ministrul de externe. 
Cecil Dennis, se subliniază rolul care 
revine mișcării de nealiniere în 
impulsionare^ unei evoluții pozitive a 
vieții internaționale, mentionîndu-se 
necesitatea ..loialității fată de princi
piile autentice ale mișcării", pentru

conservarea caracterului său de fac
tor in afara blocurilor.

Președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.). 
Sam Nujoma, a exprimat mulțumiri 
pentru ajutorul pe care poporul na- 
mibian l-a primit din partea statelor 
nealiniate în lupta sa dreaptă pen
tru independență și autodeterminare. 
El s-a pronunțat Împotriva oricărei 
Încercări de redefinire a principiilor 
autentice ale mișcării de nealiniere, 
apreciind că aceasta ar conduce la 
subminarea ei.

Ministrul justiției și problemelor 
parlamentare al Maltei, Joseph 
Brincat, s-a pronunțat pentru desfi
ințarea tuturor bazelor militare am
plasate pe teritorii străine. Relevlnd 
importanța unor acțiuni energice și 
eficiente în vederea edificării unei 
noi ordini economice internaționale, 
ministrul maltez a subliniat necesi
tatea intensificării cooperării pe bază 
regională și interregională între sta
tele nealiniate, între acestea și alte 
țări ale lumii, Îndeosebi cele tn curs 
de dezvoltare.

Ministrul de externe al Bahrainu
lui, Mubarak al Khalifa, a apreciat 
că mișcarea de nealiniere traver
sează in prezent cea mai dificilă pe
rioadă din istoria sa. El a subliniat 
necesitatea respectării caracterului 
autentic al politicii de nealiniere, 
evidențiat, conform opiniei sale, prin 
stabilitate si independență față de 
blocuri. Mișcarea de nealiniere, a 
spus vorbitorul, se opune tuturor 
formelor de dependență economică, 
militară și politică. El a reafirmat, 
totodată, opoziția tării sale față de 
orice soluții parțiale in problema O- 
rientului Mijlociu, pronunțîndu-se în 
favoarea participării cu drepturi de
pline a reprezentanților poporului 
palestinian la eforturile de soluțio
nare a situației din zonă.

Secretarul pentru externe al Jama- 
hiriei Libiene, Al-Salam Al-Treki, 
a consacrat o mare parte a cuvîntă- 
rii sale problemei Orientului Mijlo
ciu și situației ,dln sudul Africii, 
subliniind că aceste două focare de 
încordare sînt în directă legătură cu 
ofensiva „imperialismului împotriva 
forțelor progresiste și îndeosebi a 
mișcării de nealiniere". El a con
damnat acordurile de la Camp David.

în cuvîntarea sa, președintele Re
publicii Seychelles, France Albert 
Rene, a declarat că, în lupta împo
triva capitalismului și imperialismu
lui, țările nealiniate nu pot sta neu
tre și a denunțat faptul că forțele 
imperialiste folosesc tot felul de ma
nevre în încercarea de a scinda miș
carea de nealiniere. Rasismul și

apartheidul au putut supraviețui nu
mai datorită ajutorului acordat de 
statele capitaliste — a subliniat el.

Subliniind necesitatea ca mișcarea 
de nealiniere să se călăuzească după 
principiile sale autentice, ' președin
tele Ciprului, Spyros Kyprianou, și-a 
exprimat părerea că aceasta înseam
nă, în principal, sprijinirea efortu
rilor popoarelor pentru cucerirea 
deplinei lor libertăți. El s-a pronun
țat în favoarea unui Cipru pașnic și 
fericit, liber de trupe străine.

Președintele Zambiei, Kenneth 
David Kuanda, a adresat statelor 
industrializate 
asistență țărilor 
tare : „Lumea 
raază întreaga 
care a ajuns 
noastre".

apelul de a acorda 
în curs de dezvol- 
dezvoltată ne dato- 
sa prosperitate, la 
cu prețul mizeriei

Vicepreședintele Consiliului Re
voluției al Republicii Guineea Ecua
torială, Florencio Maxe Ela, a arătat 
că țara sa sprijină principiile miș
cării de nealiniere și luptă hotărît 
împotriva tuturor formelor de do
minație, expansiune, hegemonism și 
Influență a blocurilor. El a exprimat 
sprijinul țării sale pentru popoarele 
arabe și a subliniat că nu poate 
exista pace în Orientul Mijlociu fără 
recunoașterea drepturilor legitime 
ale poporului palestinian.

Șeful delegației Egiptului, ministru] 
de stat Ia M.A.E., Butros Ghali. a 
subliniat că țara sa sprijină mișcarea 
de nealiniere și principiile ei. cum 
sint independenta, sprijinirea mișcă
rilor de eliberare, respingerea alian
țelor militare bilaterale cu marile 
puteri și a bazelor militare străine. 
El a subliniat că este de o. importan
tă vitală pentru țările nealiniate să 
respingă participarea la orice bloc. 
El a arătat că Egiptul luptă pentru o 
pace permanentă și dreaptă în Orien
tul Mijlociu. El a exprimat întregul 
sprijin poporului palestinian și a 
arătat că procesul de pace se va în
cheia prin crearea statului palestinian, 
adăugind că Egiptul nu intenționea
ză să negocieze in numele palesti
nienilor și că nimeni nu are acest 
drept. El a chemat statele nealiniate. 
O.E.P. și țările arabe să folosească 
dialogul, și nu războiul, progresul, și 
nu pasivitatea.

Delegația Birmanîei, a spus mi
nistrul afacerilor externe. Myint 
Maung, este dezamăgită de neresnec- 
tarea, de către unii membri, a prin
cipiilor fundamentale ale mișcării 
de nealiniere. El a propus formarea 
unui comitet ad-hoc pentru elabo
rarea Cartei mișcării, care să defi
nească îndatoririle membrilor ei.

Întrevederi ale șefului delegației romane
HAVANA 8 (Agerpres). — Ministrul 

afacerilor externe al României, Ștefan 
Andrei, care conduce delegația ro
mână la cea de-a șasea Conferință 
la nivel înalt a țărilor nealiniate, s-a 
întîlnit cu primul ministru al Repu
blicii Cooperatiste Guyana, Forbes 
Burnham, cu vicepremierul și minis
trul afacerilor externe al Afganista
nului. Shah Wali, cu vicepremiend 
și ministrul afacerilor externe al Si
riei, Abdel Halim Khaddam, cu mi
niștrii afacerilor externe ai Algeriei, 
Mohamed Seddik Benyahia. Boliviei, 
Gustavo Fernandez, Mexicului, Jorge 
Castaneda, Columbiei. Diego Uribe

Vargas, Coastei de Fildeș, Simeon 
Ake, Angolei, Paulo Jorge, Republi
cii Sri Lanka, A. S. Sahqul Hameed, 
și cu conducătorul delegației libiene. 
Aii Al-Treki, secretar pentru afajJ| 
rile externe.

în cadrul convorbirilor au 
bordate probleme legate de
tarea, în continuare, a. relațiilor din
tre România și țările respective, pe 
plan bilateral și în sfera relațiilor in
ternaționale. și a avut loc un schimb 
de păreri în legătură cu principalele 
probleme ale actualei situații pe plan 
mondial. , -

jostwi
iezvol

la Salisbury, să fie respectate suveranitatea 
' și independența R. P. Mozambic!

Declarația Agenției Române de Presă- 
Agerpres

Opinia publică din România a 
aflat cu profundă indignare de noile 
acțiuni agresive săvirșite de regimul 
ilegal de la Salisbury împotriva 
unor state vecine independente și 
suverane. Asemenea acțiuni au cul
minat cu pătrunderea de trupe aero
purtate rhodesiene în mal multe cen
tre populate, aflate adine în terito
riul R.P. Mozambic. Concomitent, 
aviația rhodesiană a bombardat o 
serie de localități mozambicane pro- 
vocînd victime in rîndul populației 
civile și importante pagube ma
teriale.

Aceste noi acțiuni agresive ale re
gimului reacționar de la Salisbury 
constituie o încălcare brutală a nor
melor și principiilor de drept inter
național. a suveranității și indepen
denței statelor vecine. Ele pun în 
evidență din nou faptul că, In încer
carea de a îneca în sînge lupta po
porului Zimbabwe) pentru libertate șl 
independență, actualul regim rhode- 
sian menține o stare de încordare și 
conflict în această parte a lumii. 
Asemenea atacuri criminale ie în
scriu în . practica regimurilor reac
ționare rasiste, care vor să împiedice 
lupta de eliberare a popoarelor din 
Africa australă. Esțe semnificativ în

acest sens faptul că actele de agre
siune comise de regimul reacționar 
de la Salisbury au loc în ajunul 
Conferinței de la Londra consacrată 
găsirii unor soluții politice pentru re
glementarea problemei rhodesiene.

Susținînd și sprijinind ferm cauza 
justă și lupta dreaptă pentru liber
tate și independentă a poporului 
Zimbabwe, condus de Frontul Patrio
tic. împotriva colonialismului, rasis
mului, a oricărei asupriri străine, po
porul nostru își exprimă solidaritatea 
militarită deplină cu această luptă, al 
cărei nobil scop se bazează pe drep
tul oricărui popor de a-și hotărî sin
gur destinul.

împreună cu opinia publică mon
dială, poporul român condamnă în 
modul cel mai ferm și energic noile 
acte agresive împotriva R.P. Mozam
bic și cere cu hotărîre ca autorită
țile de la Salisbury să pună imediat 
capăt acțiunilor agresive împotriva 
statelor vecine, suverane, politicii 
contrare legalității internaționale, 
cauzei păcii și securității pe conti
nentul african și în întreaga lume.

Să fie .respectate independenta și 
suveranitatea R.P. Mozambic. a ce
lorlalte state dirț zonă !

In pregătirea Conferinței de la Londra 
cu privite la situația din Rhodesia

Declarațiile copreședinților
LONDRA 8 (Agerpres). — Robert 

Mugabe, președintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe (ZANU), 
copreședinte al Frontului Patriotic 
Zimbabwe, a sosit la Londra, unde 
va participa la Conferința cu privire 
la situația din Rhodesia, ale cărei 
lucrări urmează să se deschidă la 
începutul săptăminii viitoare. Intr-o 
declarație făcută presei la aeroport. 
Robert Mugabe a condamnat ultime
le raiduri ale forțelor armate aerie
ne rhodesiene asupra Mozambicului. 
: Pe" de’ altă parte, președintele 
ZANU a menționat că Frontul Pa
triotic Zimbabwe își- va continua 
lupta ți nu va accepta o încetare a 

.ei „decit atunci cînd va avea dovezi 
iconcrete cu privire la o reglemen
tare’ în Zimbabwe, bazată pe transfe
rul puterii către populația majorita
ră de culoare".

Sîmbătă a sosit In capitala brita
nică Joshua Nkomo, copreședinte al 
Frontului Patriotic Zimbabwe, care 
va participa la Conferința cu privire 
la Rhodesia. Intr-o declarație făcută 
presei la sosire, Joshua Nkomo a 
subliniat că in cadrul conferinței vor 
trebui abordate nu numai problemele 
cu privire la viitorul constituțional 
al Rhodesiei, ci este necesar să se 
încerce și înlăturarea cauzelor care

Frontului Patriotic Zimbabwe
au dus la actuala situație din țară. 
„Va trebui să instituim un mecanism 
ireversibil de transfer al puterii 
către reprezentanții populației ma
joritare. iar alegerile trebuie să fie 
controlate de reprezentanți ai Fron
tului Patriotic, precum și de Marea 
Britanie și de celelalte părți in con
flict" — a arătat Nkomo.

Simbătă a sosit la Londra și Abel 
Muzorewa, actualul prim-ministru al 
guvernului de la Salisbury, numit In 
această funcție de minoritatea rasistă 
spre a-1 înlocui pe Ian Smith. El 
conduce o delegație din care face 
parte și fostul „premier".

Un grup de manifestanți, ce se 
aflau încă din zorii zilei în fața 
hotelului din centrul Londrei unde 
urma să sosească Muzorewa, l-au în- 
timpinat cu pancarte avînd înscrise 
texte exprimînd protestul împotri
va instaurării unui astfel de guvern 
In Zimbabwe și sprijinul față de 
lupta împotriva regimurilor rasiste 
din sudul Africii.

Importante forțe de poliție au fost 
plasate în jurul hotelului, intrucît 
celălalt reprezentant al rasiștilor de 
la Salisbury, Ian Smith, urmează să 
sosească duminică la Londra, pentru 
a participa la conferință.

UN IMPORTANT EVENIMENT AL ACTUALITĂȚII INTERNAȚIONALE
y

Azi se deschide la București 
cel de-al X-lea Congres mondial al petrolului

Sub înaltul patronaj al tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, Ia București se desfășoară, începind de 
azi. cel de-al X-lea Congres mondial al petrolului. La această impor
tantă reuniune internațională — organizată, o dată Ia patru ani. cu sco
pul de a facilita contacte directe între oameni de știință și specialiști în 
domeniul petrolului — participă aproape 5 000 de delegați din peste 70
de tari.

Importanța deosebită a congresu
lui este pusă în evidență de faptul 
că acest forum international se în
trunește intr-un moment cînd pro
blema petrolului și. în general, a 
resurselor energetice constituie o 
problemă economică prioritară pe 
plan mondial, subiect major de pre
ocupare pentru țările și popoarele 
de pe toate meridianele globului. 
Aceasta decurge în mod firesc din 
importanta hotărîtoare pe care re
sursele energetice, in special cele de 
petrol și gaze naturale, o au pentru 
dezvoltarea producției materiale, 
pentru progresul civilizației umane, 
ca și din faptul că in timp ce ne
cesitățile țărilor cresc mereu. în lu
me se resimte o penurie tot mai ac
centuată de combustibili.

Este semnificativ că, in perioada 
care s-a scurs de la ultimul Con
gres al petrolului, situația din 
domeniul energetic nu numai că 
nu s-a ameliorat, ci. dimpotrivă, s-a 
agravat. Astfel. în timp ce consumul 
de energie a continuat să sporească, 
livrările la export ale unor țări pro
ducătoare de petrol au scăzut. In 
același timp, datorită dezechilibrului 
tot mai mare intre cerere si ofertă, 
ca și unor acțiuni cu caracter spe
culativ, preturile la produsele pe
troliere au cunoscut o creștere 
vertiginoasă, atingind niveluri record 
care au afectat toate țările lumii. în 
mod evident, aceste evoluții ridică 
obstacole serioase în calea dezvoltă
rii economice a tuturor statelor și, în 
mod deosebit, a celor rămase în 
urmă pe plan economic. De aici pre
ocupările ce se manifestă pretutin
deni în legătură cu criza” energetică, 
eforturile pentru economisirea re
surselor. pentru gospodărirea lor cu 
maximum de eficiență, concomi
tent cu căutarea și găsirea unor noi 
surse de energie. Iată motive care

îndreptățesc să se considere că ac
tualul congres, avînd loc în contex
tul acestor preocupări, are o însem
nătate într-adevăr deosebită pe plan 
mondial, răspunde- intereselor de 
progres ale întregii omeniri.

Alegerea Bucureștiului ca loc de 
desfășurare a celui de-al X-lea Con
gres mondial al petrolului este deo
sebit de semnificativă. După cum se 
știe, prin viziunea sa clară și per
manentă asupra tendințelor ce se 
manifestă in evoluția pe plan mon
dial, președintele României, Nicolae 
Ceaușescu. a prevăzut mai demult și 
a sesizat din timp fenomenele de 
criză în domeniul energetic, care 
aveau să se manifeste apoi în întrea
ga economie mondială. încă de la 
începutul actualului decehiu, cînd în 
multe state din lume consumul de 
materii prime energetice se desfă
șura sub semnul euforiei hidrocar
burilor ieftine, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — evaluînd riscurile utili
zării excesive și fără limite a petro
lului și gazelor naturale — a preco
nizat să se treacă la o susținută ac
țiune de economisire a acestor re
surse energetice epuizabile, elabo- 
rînd, totodată, pentru țara noastră 
orientări clare către dezvoltarea 
bazei de combustibili inferiori, pentru 
satisfacerea necesităților energetice 
ale economiei. Se poate spune de 
aceea că alegerea capitalei țării 
noastre ca gazdă a actualului con
gres oglindește recunoașterea spiri
tului realist și lucid de care Româ
nia socialistă a dat dovadă in abor
darea acestei probleme deosebit de 
acute a lumii de azi.

Totodată, România, considerînd de 
la început că criza energetică va a- 
fecta inevitabil întreaga comunitate 
internațională, a subliniat stăruitor 
că soluționarea ei presupune și re
clamă unirea eforturilor și dezvolta

rea unei largi colaborări în acest 
domeniu, a tuturor statelor, indife
rent dacă sînt țări producătoare sau 
importatoare de petrol, indiferent de 
mărime, orînduire și grad de dezvol
tare. Fără îndoială că ținerea la 
București a actualei reuniuni denotă 
sprijinul pe care opinia publică in
ternațională. popoarele lumii îl a- 
cordă acestei poziții in favoarea e- 
fortului colectiv și cooperării în spi
rit Constructiv pentru solutionarea 
pe plan mondial a problemelor ener
getice.

Se poate. în același timp, aprecia 
că desfășurarea la București a Con

gresului mondial al petrolului este o 
expresie a prestigiului de care se 
bucură România în domeniul petro
lier. Este cunoscut că țara noastră se 
numără printre cele mai vechi pro
ducătoare de hidrocarburi, dispune 
de o puternică și modernă bază de 
prelucrare a țițeiului, deține un loc 
de frunte în producția si exportul 
de utilaj petrolier, în domeniul cer
cetării științifice, in formarea de ca
dre de specialitate care au scos la 
iveală importante resurse energetice 
în diferite țări ale lumii.

în împrejurările actuale. România 
desfășoară o intensă activitate pen
tru solutionarea eficientă a proble
melor energetice, stimulînd în per
manentă cercetarea științifică în 
acest domeniu și elaborind, în acest 
scop, proiecte judicioase. Programul-

directivă de cercetare și dezvoltare 
in domeniul energiei pe ' perioada 
1981—1990 și orientările principale 
pînă în anul 2000, document ce va fi 
supus aprobării Congresului al XII- 
lea al P.C.R., concretizează liniile 
fundamentale ale politicii energetice a 
partidului, ținînd seama de cerințele 
actuale și de perspectivă ale dezvol
tării economiei naționale, .precum și 

>de implicațiile pe care le generează 
criza energetică ce se manifestă pe 
plan mondial. Pornind de la necesi
tatea ca în viitorul deceniu Româ
nia să devină independentă din punct 
de vedere al combustibilului și ener
giei, Programul-directivă în acest 
domeniu stabilește sarcinile de bază 
privind descoperirea și valorificarea 
de noi resurse energetice, extinderea 
și perfecționarea sistemului energe
tic național, gospodărirea cu maxi
mum de eficiență a întregului po
tențial energetic de care dispune 
țara noastră, raționalizarea și redu
cerea continuă a consumurilor de 
energie în toate domeniile de acti
vitate.

înfăptuirea programului de cerce
tare și dezvoltare în domeniul ener
giei creează premisele dezvoltării tot 
mai intense a cooperării României 
cu toate țările lumii, cu orgahiza- 
țiile internaționale interesate în re
zolvarea eficientă și echitabilă a pro
blemelor ridicate în fața omenirii de 
criza energetică. în acest sens, după 
cum se arată în documentul amintit, 
va continua să se adîncească cola
borarea țării noastre în domeniul 
energetic cu țările socialiste, cu sta
tele în curs de dezvoltare și neali
niate, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. Tot
odată, România va participa activ la 
realizarea unor programe comune de 
cercetare inițiate sub egida O.N.U., 
precum și în cadrul unor acțiuni de 
oooperare regională, orientate spre 
depășirea crizei energetice.

Dat fiind contextul Internațional Iu 
care își va desfășura lucrările, Con
gresul de la București va polariza, 
fără îndoială, atenția opiniei publice 
internaționale. Dealtfel, bogata sa 
ordine de zi este menită să trezească 
interesul cel mai larg. Vor fi aborda

te, între altele, teme ca: dezvoltarea 
științei și tehnologiei petrolului pe 
plan mondial, asigurarea schimbului 
de informații și de idei, cunoașterii 
reciproce a experiențelor și rezulta
telor înregistrate în ultimii ani in 
eforturile de găsire a unor noi căi 
și mijloace de soluționare a marilor 
probleme din domeniul hidrocarbu
rilor. Reputați oameni de știință, 
sp'ecialiști, conducători de departa
mente guvernamentale de resort și’ 
de companii petroliere vor supune 
atenției, participanților 154 de comu
nicări în legătură cu aceste proble
me, reflectînd o largă sferă de preo
cupări — de la cercetări geologice, 
forajul sondelor, extracția și prelu
crarea țițeiului, transportul, conser
varea, livrarea și consumul acestuia, 
pînă la aspecte legate de protecția 
mediului ambiant.

De remarcat și faptul că, la Bucu
rești, pentru prima dată în progra
mul științific al Congresului mondial 
al petrolului, vor avea loc dezbateri 
In cadrul unor mese rotunde pe pro
bleme economice și tehnice de in
teres general, cum sînt sursele al
ternative de petrol, producția de 
hidrocarburi sintetice din nisipuri 
asfaltice, șisturi bituminoase și căr
bune, formarea și perfecționarea per
sonalului din industria petrolieră în 
țările dezvoltate și în cele în curs 
de dezvoltare. Totodată, vor fi pre
zentate o serie de referate speciale 
dedicate unor aspecte tehnico-știin- 
țifice de ultimă oră din industria 
mondială a petrolului.

Opinia publică din țara noastră își 
exprimă convingerea că dezbaterea 
importantelor probleme de pe ordinea 
de zi va marca progrese de seamă 
în direcția cristalizării unor soluții 
de interes general, va contribui la 
însăși întărirea și dezvoltarea spiri
tului de colaborare internațională pe 
care-1 reclamă problemele crizei pe
trolului. la unirea eforturilor in ve
derea depășirii actualei situații din 
domeniul energetic, va constitui un 
aport la promovarea cerințelor edi
ficării noii ordini economice inter
naționale. potrivit aspirațiilor de 
progres ale tuturor popoarelor.

Militantă fermă pentru întărirea 
colaborării internaționale în vederea 
soluționării marilor probleme ale 
contemporaneității, aducînd in atentia 
actualului Congres mondial al petro- 
iului preocupările sale decurgînd din 
programul de dezvoltare a bazei 
energetice. România este animată de 
hotărîrea de a contribui la reușita 
acestei importante manifestări știin
țifice Internationale, chemată să 
dezbată aspecte esențiale ale , crizei 
energetice, de a cărei depășire de
pind în măsură hotărîtoare progresul 
și prosperitatea întregii omeniri.

Gh. CERCELESCU

PAR|S încheierea convorbirilor dintre Edward Gierek 
și Valery Giscard d’Estaing

PARIS 8 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei de lucru, efectuate, la 7 
și 8 septembrie. In Franța, de Edward 
Gierek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și a convorbirilor avute cu 
președintele Republicii Franceze, 
Valăry Giscard d’Estaing, a fost dat 
publicității un comunicat In care se 
relevă satisfacția părților față de 
stadiul relațiilor polono-franceze.

Edward Gierek și Valery Giscard 
d’Estaing — subliniază comunicatul 
difuzat de agenția P.A.P. — au rea
firmat sprijinul celor două țări față 
de politica de destindere. Ei au evi
dențiat importanța pe care o acordă 
realizării prevederilor Actului final

de la Helsinki drept factor al adln- 
ciril destinderii pe continentul euro
pean, precum și desfășurării cu 
succes a reuniunii de la Madrid.

Părțile au subliniat însemnătatea 
pe care o atribuie frînării cursei 
înarmărilor și dezarmării, atrăgînd 
atenția asupra necesității de a se ob
ține un progres autentic în acest do
meniu, in special pe continentul eu
ropean, ținindu-se seama de drep
tul fiecărui stat la propria sa secu
ritate.

Valery. Giscard d’Estaing a accep
tat invitația de a efectua o vizită 
oficială in Polonia, se arată In co
municat.

Secretarul general al P. C. F. despre problema 
unității de acțiune cu P. S. F.

PARIS 8 (Agerpres). — Amintind, 
intr-un interviu televizat, că la 20 
septembrie urmează să aibă loc o 
întîlnire între delegații ale Partidu
lui Comunist Francez și Partidului So
cialist Francez, secretarul general al 
P.C.F., Georges Marchais. a decla
rat că P.C.F. se pronunță pentru 
unitatea la bază, pentru a se putea

impune acele revendicări conforme 
cu interesele oamenilor muncii. . 
nindu-se de aici, se vor impur j- 
timp, și condițiile unei noi uf o, 
— a menționat el. Secretarul gt ..i/al 
al. P.C.F. a spus, totodată, că iii 've
derea alegerilor prezidențiale din 
1981 comuniștii vor prezenta un can
didat propriu.

agențiile de presă transmit:
TtRGUL INTERNATIONAL 

„HABITARE 79“
Pavilionul României 

vizitat de 
președintele Finlandei
HELSINKI « (Agerpres). —

La Helsinki și-a deschis por
țile Tîrgul international „Ha- 
bitare 79“, la care tara noastră 
participă cu un pavilion al 
l.C.E. „Tehnoforesterport".

Pavilionul de mobilă româ
nească a fost vizitat de pre
ședintele Finlandei, Urho Kek- 

’ konen, care a apreciat produsele 
prezentate.

Guvernul mexican •dl,pi" 
înscrierea definitivă în Registrul 
Oficial a Partidului Comunist Mexi
can, Partidului Socialist al Oameni
lor Muncii și Partidului Democrat 
Mexican. înscrierea acestor partide 
în Registrul Oficial — act echivalent 
în practică cu acordarea oficială a 
dreptului de participare la alegeri — 
a fost condiționată de obținerea, în 
cadrul alegerilor parlamentare de la 
1 iulie, a peste 5 la sută din sufragi
ile exprimate. Potrivit rezultatelor

alegerilor parlamentare, validate de 
Colegiul electoral, Partidul Comunist 
a obținut 703 038 voturi, ceea ce îi 
dă dreptul la 18 deputați în parla
ment.

In Suedia vor avea 10c 1818 
septembrie alegeri generale șl lo
cale. 6 038 776 de alegători vor de
semna pe cei 349 de deputați ai 
Parlamentului unicameral pentru ur
mătorii trei ani și pe membrii orga
nelor de conducere provinciale, mu
nicipale și comunale. Aproximativ 
5 la sută dintre persoanele înscrise 
pe listele electorale (peste 300 000) 
sînt tineri, care se vor bucura pentru 
prima dată de dreptul de a vota.

Grevă în Olanda.In p°flda 
acordului intervenit cu trei zile în 
urmă intre patronat și , sindicatul 
muncitorilor portuari, in marele port 
olandez Rotterdam continuă greva 
docherilor. Greviștii. cate au înce
tat activitatea la 27 august, consideră 
că acordul respectiv nu satisface pe 
deplin revendicările lor. Incercînd să 
pună capăt grevei, politia a evacuat 
cu forța un pichet de acțiune al do
cherilor. De la dec.anșarea acestei 
acțiuni revendicative, autoritățile 
portuare au dirijat peste 300 de nave 
spre a fi descărcate în porturi din 
Belgia, R.F.G., Franța și Marea 
Britanie.

Eroarea lui Galilei
Da, Galileo Galilei s-a înșelat și ne-a înșelat. E drept, luneta Iul 

era una mai mioapâ decît radiotelescoapele de astâzi, iar la vremea 
respectiva computerele erau interzise de inchiziție. Dar circumstan
țele atenuante nu sint o scuză și a induce lumea în eroare este de 
neiertat. Or, de 350 de ani omenirea este dezinformată — din 
cauza lui. \

Noroc de sonda „Pioneer 11" care ne-a ajutat sâ aflăm ade
vărul.

...A plecat în călătorie acum șase ani și jumătate, cu foaie de 
drum în regulă, să n-aibă probleme cu agenții de circulație. A 
mers cale destul de lungă, vreo trei miliarde de kilometri, cam de
pășind viteza legală de pe șoselele astrale, a făcut un sens gi
ratoriu salutînd din mers Jupiterul și și-a continuat raliul interstelar 
spre Saturn.

Deși a avut cîteva tamponări ușoare cu niște micrometeorițl, în
cepători în ale circulației, s-a strecurat, luînd cu abilitate virajele, 
printre inelele din jurul planetei. Apoi a trimis umanității, în chip 
de vederi de la mare, un șir de ilustrate-fotocolor, care, de la 
1,6 miliarde kilometri, au venit cam în 88 de minute, puțin mal 
repede decit dacă ar fi fost expediate prin poștă.

Omenirea le-a așteptat și le-a primit cu respirația tăiată de 
emoție. Așa am aflat acum multe — că planeta este de culoare 
galbenă-portocalie-aurie cu pete bleu, că, în ciuda dimensiunilor 
sale, are o masă de o densitate atit de redusă că ar pluti ca o 
minge pe apele noastre, că inelele ca niște curcubee irizate din 
jurul ei sînt compuse din particule de gheață. Și ne-a mai spus 
ceva — că Galilei ne-a înșelat, că planeta are cinci inele, și nu 
patru cum am crezut peste trei secole.

Omenirea civilizată a răsuflat ușurată — adevărul a ieșit la 
lumină 1

Sonda ne va mai trimite ceva vederi prin noiembrie 1980 și august 
1981 și — foarte important — ne va spune dacă a zărit prin 
parbriz ceva forme de viață primitivă pe Titan.

Apoi se va pierde prin Univers, purtînd placheta pe care sînt 
gravate siluetele unui Vdrbat și unei femei, stilizate anatomic, 
precum și coordonatele Terrei în Galaxie.

Păcat că în unele zone ale Terrei nu se prea urmărește cu res
pirația tăiată de emoție și nici nu se primesc cu interes telefotogra-
fiile color de pe o altă planetă — unde 900 milioane de ființe trăiesc
dlntr-un venit zilnic de 70 de cenți, echivalentul unui pachet de ți
gări. Sau că, la veștile despre condițiile primitive de viață de pe Ti
tan, nu se adaugă amănunte despre condițiile de viață civilizată ale 
celor 
două 
tate 
mete

E 
lalți — Iar abisul interastral dintre cele 
crească. Deși atît planeta bogaților, 
astăzi mai avute — s-au îmbogățit 
cincilea inel saturnian.

O satisfacție rămîne: contururile 
vate pe placheta care slujește drept carte de vizită a ’umanității 
prin Cosmos au o siluetă bine proporționată, sănătoasă și atletică 
— nicidecum famelică sau rahitică. Să se creadă în Univers că așa 
arată toți locuitorii Terrei.

Dar poate că e de neiertat să-i dezinformezi doar pe oameni, 
nu și pe exp-atereștrl.

125 milioane de ființe cu un venit zilnic echivalent cu costul a 
bilete de autobuz. Sau — vederi 
din populație este subnutritâ, iar 
cronicâ.
drept, lumea acestora este foarte

de pe planeta unde jumă- 
o zecime suferâ de foa-

cît 
cu

departe de lumea celor- 
douâ planete continuâ sâ 

și planeta săracilor sînt 
știrea despre cel de-al

celor douâ ființe umane gra-
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