
întregul partid, întregul popor aprobă documentele Congresului

și susțin realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fruntea partidului
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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu
ieri a avut loc 

CONFERINȚA 
ORGANIZAȚIEI 

MUNICIPALE 
DE PARTID 
BUCUREȘTI

In prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, joi a avut loc 
Conferința organizației de partid a municipiului Bucu
rești.

Participarea secretarului general al partidului la Con
ferința organizației comuniștilor din Capitala patriei 
a fost salutată cu deosebită bucurie, cu vie sa
tisfacție. în fața sălii Radiodifuziunii române, sute de 
bucureșteni au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu o pri
mire călduroasă, entuziastă, aclamînd și aplaudînd înde
lung. Prin aceste vibrante manifestări de dragoste și stimă, 
ei au dat glas sentimentelor de profund atașament față 
de partid și secretarul său general, de recunoștință fier-

(Continuare în pag. a IV-a)

Conferințe ale organizațiilor 
județene de partid

Joi au avut loc alte 22 de confe
rințe de dare de seamă și alegeri 
ale organizațiilor județene de 
partid. Au participat membrii co
mitetelor județene de partid și ai 
comisiilor de revizie ale organiza
țiilor județene de partid respective, 
delegații aleși la conferințele orga
nizațiilor de partid din întreprin
deri și instituții, în conferințele 
organizațiilor de partid comunale, 
orășenești și municipale. Au luat 
parte, de asemenea, numeroși invi
tați — membri ai C.C. al P.C.R. și 
ai guvernului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, ai organi
zațiilor de masă și obștești.

La conferințe au participat tova
rășii : la Argeș — Ion Ursu ; la 
Cluj — Ilie Verdeț ; la Dolj — 
Ștefan Voitec ; Ia Galați — Cornel 
Burtică ; la Hunedoara — Gheor
ghe Cioară ; la Ialomița — Nicolae 
Giosan ; la Iași — Dumitru Po
pescu ; la Maramureș — Ludovic 
Fazekas ; la Mureș — Mihai Gere ; 
la Neamț — Mihai Dalea ; la Olt
— Virgil Cazacu ; la Prahova — 
Ion Dincă ; la Satu Mare — Iosif 
Banc ; la Sălaj — Emil Bobu ; la 
Sibiu — Ștefan Andrei ; la Sucea
va — Dumitru Popa ; la Teleorman
— Gheorghe Rădulescu ; la Timiș
— Ion Coman ; la Tulcea — Vasile 
Marin ; la Vaslui — Petre Lupu ; 
la Vilcea — Ion Pățan ; la Vrancea
— Ion Iliescu.

Participanților la conferințe, tu
turor comuniștilor și oamenilor 
muncii din județele respective 
le-au fost transmise calde saluturi 
din partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, felicitări 
pentru rezultatele obținute în în
făptuirea sarcinilor și obiectivelor 
actualului cincinal, precum și urări 
de noi succese în întîmpinarea 
Congresului partidului, în dezvol
tarea multilaterală a județelor, în 
propășirea patriei noastre socialiste.

Conferințele au dezbătut și a- 
probat, într-o atmosferă de puter
nică însuflețire, proiectele docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român, care, 
prin prevederile lor, trasează în 
mod științific căile înfloririi pe mai 
departe a națiunii noastre socialis
te, înaintării României spre comu
nism. Conferințele au dat o înaltă 
apreciere contribuției deosebit de 
valoroase a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea acestor 
documente, al căror fundament 
teoretic și practic poartă amprenta 
gîndirii și cutezanței sale revoluțio
nare.

Caracterizate prin spirit de înaltă

responsabilitate, conferințele au 
evidențiat în mod pregnant deplina 
aprobare de către comuniști, de că
tre toți oamenii muncii a preve
derilor și obiectivelor înscrise în 
documentele celni de-al XII-lea 
Congres al P.C.R., hotărîrea fermă 
de a-și pune înttreaga lor capacitate 
creatoare și puitere de muncă în 
slujba măreței opere de edificare a 
societății siocialiiste multilateral dez
voltate în România.

Dînd glas dorinței fierbinți expri
mate de dătre comuniști, de către 
întregul nostru popor, conferințele 
județene a;u adoptat, într-o atmos
feră de puternic entuziasm, hotă- 
rîri privinid susținerea propunerii 
ca tovarășțul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit jși stimat fiu al poporului 
român, militant neobosit pentru 
cauza păcii, progresului și socialis
mului în lume, să fie reales la 
Congresul al XII-lea al P.C.R. în 
funcția de secretar general al par
tidului — garanție sigură a promo
vării ferme și neabătute a politicii 
științifice, realiste și clarvăzătoare 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, a înfăptuirii cu 
succes a hotăirîrMor pe care le va 
adopta apropiatul forum al comu
niștilor.

Conferințele au adoptat, de ase
menea, planurile de dezvoltare eco
nomică și socială in profil teritorial 
ale județelor respective în perioada 
1981—1985.

Anălizînd activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile de 
partid pentru îndeplinirea exempla
ră a obiectivelor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale P.C.R., a hotărîrilor conducerii 
de partid și a indicațiilor secretaru
lui general al partidului, precum și 
sarcinile ce decurg din planul de 
dezvoltare economico-socială a ju
dețelor în cincinalul 1981—1985, 
conferințele au stabilit măsuri con
crete menite să ducă la perfecțio
narea activității economice și socia
le, la îndeplinirea tuturor indicato
rilor de plan și angajamentelor 
asumate, la folosirea eficientă, la 
un nivel superior, a tuturor posibi
lităților și resurselor materiale și 
umane existente in fiecare județ. 
Totodată, au fost analizate căile și 
modalitățile concrete ale afirmării 
tot mai puternice în fiecare unitate 
economică și social-culturală a ro
lului conducător al organizațiilor de 
partid, perfecționării stilului și me
todelor muncii de partid, a rolului 
comuniștilor, intensificării activită
ții politico-organizatorice și educa
tive. O atenție deosebită s-a acor
dat, în cadrul dezbaterilor, proble
melor privind creșterea niv.elului de 
trai și ridicarea continuă a calității

vieții, antrenarea cit mai largă a 
clasei muncitoare, a tuturor mem
brilor societății în viața politică și 
social-economică, dezvoltarea și 
adincirea democrației socialiste, 
educarea tuturor cetățenilor în spi
ritul ideologiei revoluționare a 
partidului, al principiilor eticii și 
echității socialiste.

Conferințele au exprimat deplina 
adeziune, atașamentul profund al 
membrilor de partid, al tuturor ce
tățenilor țării la politica externă a 
partidului și statului, care corespun
de întru totul intereselor naționale 
ale poporului român și, în același 
timp, servește cauzei generale a so
cialismului și păcii, libertății și pro
gresului tuturor națiunilor.

în conformitate cu prevederile 
Statutului partidului și criteriile 
stabilite de plenara Comitetului 
Central, conferințele organizațiilor 
județene de partid au ales noile 
organe conducătoare ale organiza
țiilor respective, delegații pentru 
Congres și au desemnat candidați! 
pentru organele centrale de partid.

în funcția de prim-secretari ai 
comitetelor județene de partid au 
fost aleși tovarășii : la Argeș — 
Ion Sirbu ; la Cluj — Ștefan Mo- 
cuța ; la Dolj — Miu Dobrescu ; la 
Galați — Paraschiv Benescu ; la 
Hunedoara — Ion Ciucu ; la Ialo
mița — Ion Tarachiu ; la Iași — 
Petru Enache ; la Maramureș — 
Gheorghe Pop ; la Mureș — Ni
colae Vereș ; la Neamț — Gheor
ghe Manta ; la Olt — Ion Albu- 
lețu ; la Prahova — Ion Cîrcei ; la 
Satu Mare — loan Foriș ; la Sălaj
— Letiția Ionaș ; la Sibiu — Vasile 
Bărbuleț ; la Suceava — Traian 
Gîrba ; la Teleorman — Teodor 
Roman ; la Timiș — Petre Dănică ; 
la Tulcea — loan Petre ; la Vaslui
— Gheorghe Cilibiu ; la Vilcea — 
Teodor Coman ; la Vrancea — 
Gheorghe Stoica.

Conferințele au adoptat, de ase
menea, mandatul politic al delega- 
ților la Congres, prin care aceștia 
sînt împuterniciți să voteze pen
tru adoptarea proiectelor de docu
mente supuse Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

în încheierea lucrărilor, confe
rințele au adoptat, într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, telegrame 
adresate C.C; al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — vibrante 
mesaje în care se exprimă angaja
mentul comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii de a face totul 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor actualului cincinal, de a 
transpune în viață, zi de zi, poli- 

,tica partidului, hotărîrile ce vor fi 
adoptate de către Congresul al 
XII-lea al P.C.R.
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Oamenii muncii din industria județelor Timiș și Caraș-Severin 
au îndeplinit planul pe patru ani

Participanții au făcut secretarului general al partidului 
j fierbinte manifestare de dragoste și recunoștință pentru 
neobosita activitate consacrată propășirii României socialiste 

și fericirii poporului, cauzei păcii și comunismului

Oamenii muncii din industria ju
dețului Timiș au îndeplinit, la 8 no
iembrie, planul producției industria
le pe 4 ani ai cincinalului.

Realizarea cu 53 de zile mai de
vreme a sarcinilor aferente acestei 
perioade va permite colectivelor de 
muncă din unitățile industriei timi- 
șene să obțină, pînă la finele anului, 
o producție suplimentară în valoare 
de 6 miliarde lei. în telegrama adre
sată C.C. al P.C.R. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se spune : vă 

asigurăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom ac
ționa cu abnegație și dăruire comu
nistă pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor ce ne vor 
reveni din hotărîrile Congresului al 
XII-lea al partidului, sporind astfel 
contribuția județului Timiș la edifi
carea societății socialiste multilateral 
dezvoltata pe pămîntul României.

La aceeași dată au realizat sarci
nile pe patru ani din cincinal și oame
nii muncii din județul Caraș-Seve- 
rin, succes pe care îl dedică marelui 
forum al comuniștilor. în tele
grama adresată cu acest prilej C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune : Ne angajăm în 
fața dumneavoastră, a istoricului 
Congres al partidului, să încheiem 
cincinalul actual cu 71 de zile mai 
devreme, obținînd o producție indus
trială suplimentară de 4 miliarde lei.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Doresc să încep prin a vă adresa 

dumneavoastră, tuturor partici
panților la Conferința organizației 
de partid din Capitală, comuniști
lor și tuturor oamenilor muncii 
din București, în numele Comitetu
lui Central al partidului, precum 
și al meu personal, un salut căldu
ros și cele mai bune urări. (Urale 
și aplauze puternice. Se scandea
ză îndelung „Ceaușescu—P.C.R.!").

Organizația de partid, oamenii 
muncii din Capitală se prezintă la 
Congresul al XII-lea cu rezultate 
remarcabile în toate domeniile de 
activitate. într-adevăr, merită sub
liniat faptul că în această lună, la 
5 noiembrie, Capitala a realizat 
planul pe primii patru ani ai cin
cinalului și a obținut o însemnată 
producție peste plan. Dealtfel, 
aportul oamenilor muncii din 
București la realizările generale 
obținute pe întreaga țară sînt re
marcabile și deosebit de impor
tante. Aș menționa numai faptul 
că, din cele 70 miliarde lei pro
ducție industrială suplimentară 
realizată în acești patru ani pe 
întreaga țară, Capitala contribuie 
cu 18 miliarde, ceea ce este un 
fapt deosebit de important și îm
bucurător. Aceasta demonstrează 
că organizațiile de partid, oamenii 
muncii din București au desfășurat 
o activitate susținută și au reușit 
să-și îndeplinească în bune con
diții sarcinile pe care le-au avut 
în diferite domenii de activitate.

S-au obținut rezultate însemnate 
și în celelalte domenii de activi
tate. S-au dezvoltat învățămîntul, 
știința, cultura — care, în Capitală, 
ocupă un loc deosebit de impor
tant. De asemenea, s-au obținut o 
serie de realizări și în domeniul 
construcției de locuințe, în ridi
carea nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii. Aceste realizări 
constituie o parte însemnată a 
succeselor pe care întregul nostru 
popor le obține în înfăptuirea 

neabătută a Programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

Nu mă refer însă acum la aceste 
succese, deoarece în curînd vom 
avea Congresul — și ele ,vor fi 
prezentate pe larg în acest cadru. 
La Conferința organizației de 
partid din București doresc sâ 
subliniez că realizările obținute 
demonstrează forța și puterea de 
organizare a organizațiilor de 
partid, a comuniștilor. Faptul că 
organizațiile de partid, comuniștii 
au știut să unească eforturile tu
turor oamenilor muncii în înfăp
tuirea sarcinilor de mare răspun
dere ce le-au revenit demonstrea
ză că atît comitetele de sector, cit 
și comitetul municipal au desfășu
rat o activitate cu rezultate bune. 
In același timp, trebuie subliniat 
că toate aceste mărețe realizări 
demonstrează cu putere forța crea
toare a minunatei noastre clase 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, care — la fel 
ca întregul nostru popor — înfăp
tuiesc neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului. 
Pentru toate aceste realizări, do
resc să adresez comuniștilor, tutu
ror oamenilor muncii din Capitală 
cele mai calde felicitări și urări de 
noi și noi succese. (Aplauze și 
urale puternice; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Cred că veți fi de acord cu mine 
ca, de la Conferința organizației de 
partid a Capitalei, să adresez cele 
mai calde felicitări tuturor mem
brilor partidului nostru, oamenilor 
muncii și întregului popor, pentru 
minunatele realizări, pentru entu
ziasmul și abnegația cu care înfăp
tuiesc politica partidului și întîm- 
pină cel de-al XII-lea Congres al 
partidului. Le urez tuturor succese 
tot mai mari ! (Aplauze și urale 
puternice. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu reales, la al XII-lea 
Congres !“).

Dragi tovarăși,
Congresul al XII-lea urmează să 

adopte documente de mare însem
nătate pentru dezvoltarea Româ
niei în perioada 1981—1985, pentru 
înfăptuirea neabătută a progra
mului de ridicare continuă a țării 
noastre pe noi culmi de progres și 
civilizație. Vă sînt cunoscute a- 
ceste prevederi, ele vor fi dezbă
tute pe larg la Congres ; dealtfel, 
cu puțin înainte, conferința le-a 
adoptat în unanimitate, împuterni
cind pe delegații la Congres să le 
susțină. De aceea, nu doresc să mă 
refer acum la aceste prevederi. Voi 
menționa numai faptul că, în dez
voltarea viitoare a patriei noastre, 
Capitala are în continuare sarcini 
deosebit de importante, în toate 
domeniile. în momentul de față, in 
București se realizează circa 15 la 
sută din întreaga producție indus
trială. Aici sînt concentrate unele 
ramuri din cele mai avansate ; în 
următorul cincinal, în București 
se vor dezvolta puternic producția 
aeronautică, producția electronică 
și producția de centrale atomo- 
nucleare. Toate acestea pun sar
cini deosebite în fața oamenilor 
muncii, a comuniștilor din Capita
lă. Avem în vedere, dealtfel, ca 
pe primul plan să se pună nu atît 
dezvoltarea în continuare extensi
vă a industriei, ci, în primul rînd, 
problema ridicării nivelului tehnic 
și calitativ.

De fapt, tot ceea ce se va realiza 
în următorul cincinal în Capitală 
trebuie să se bazeze îndeosebi pe 
o mai bună organizare a muncii, 
pe folosirea cu maximum de ran
dament a capacităților existente, 
pe o dotare suplimentară din punct 
de vedere tehnic a actualelor în
treprinderi și unități economice. 
Ne gîndim chiar ca unele unități 
industriale să fie treptat dislocate 
din Capitală în alte localități din 
jurul Bucureștiului, pentru a asi

gura, în acest fel, atît o mai justă 
repartizare a forțelor de producție, 
cît și ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al activității industriale 
din București.

Ținînd seama de toate acestea, 
este de înțeles că organizația de 
partid a Capitalei trebuie să acțio
neze cu mult mai multă fermitate 
pentru lichidarea lipsurilor, pentru 
îmbunătățirea activității în toate 
domeniile. în mod deosebit — 
așa cum am discutat încă în 
cursul acestui an, cu prilejul unor 
vizite în cîteva întreprinderi din 
Capitală — trebuie să trecem cu 
toată hotărîrea la automatizarea și 
cibernetizarea unor linii și secții 
întregi, începînd cu cele unde sînt 
condiții mai grele de muncă, cu 
sectoarele calde, dar și cu alte 
sectoare și secții, și, pe această 
bază, să obținem o creștere sub
stanțială a productivității muncii. 
Trebuie avut în vedere că posibi
litățile de a spori în continuare 
numărul oamenilor muncii din in
dustria Capitalei sînt foarte mici. 
De aceea, întreaga creștere prevă
zută trebuie să o realizăm, de 
fapt, prin măsurile de automatiza
re, de mecanizare, de cibernetiza- 
re, de introducere a conducerii 
proceselor tehnologice cu mijloa
cele moderne. Să trecem hotărît la 
introducerea roboților în produc
ție — cum am subliniat în alt 
județ — mai dezvoltați, nu primi
tivi, care să demonstreze forța și 
inteligența acelora care îi creează. 
(Aplauze puternice).

Va trebui, de asemenea, să fie 
pus un mai mare accent pe orga
nizarea științifică a producției și a 
muncii, în așa fel încît, cu ac
tualele capacități și cu actuala 
forță de muncă, să putem realiza 
obiectivele stabilite în plan.

în mod deosebit doresc să atrag 
atenția asupra problemelor eficien
ței economice. Dealtfel, aș dori să 
remarc că, în cadrul conferinței, 
aceste probleme nu au fost ridi

cate și analizate tn măsura cores
punzătoare. Or, trebuie să avem 
cu toată claritatea în vedere că 
problemele eficienței economice — 
reducerea consumurilor materiale 
și de energie, recuperarea mate
rialelor și refolosirea lor — con
stituie obiective foarte importante, 
cuprinse în documentele ce sînt 
supuse spre dezbatere Congresului 
al XII-lea, care vor constitui sar
cini concrete pentru activitatea or
ganizației de partid, a oamenilor 
muncii, a tuturor consiliilor de 
conducere din unitățile economlco- 
sociale din Capitală.

Trebuie să se acționeze cu toa
tă fermitatea pentru aplicarea 
neabătută a noului mecanism eco
nomic în totalitatea sa, luîndu-se 
din acest mecanism nu numai ceea 
ce apare avantajos pentru anumi
te conduceri de întreprinderi ; e- 
sențialul este, tovarăși, ca întrea
ga activitate să funcționeze pe 
principiile economice, pe bugete 
proprii, ca fiecare întreprindere să 
răspundă realmente de felul în 
care gospodărește mijloacele în
credințate de societate și asigură 
o valorificare maximă, un maxi
mum de randament, un maximum 
de economii și, desigur, o crește
re maximă a beneficiilor, precum 
și vărsarea la buget a unei părți 
cît mai însemnate pentru interese
le generale ale dezvoltării societă
ții, ale ridicării bunăstării poporu
lui nostru. Autoconducerea munci
torească, autogestiunea, prevăzute 
în noul mecanism economic, tre
buie să se realizeze în toate sec
toarele, să ducă la creșterea răs
punderii organismelor colective, a 
adunărilor generale, a tuturor oa
menilor muncii pentru buna des
fășurare a activității. Consider că 
în Capitală dispunem de tot ce este 
necesar pentru ca, încă din anul 
viitor, din 1980, să putem obține 
rezultate mult mai bune în apli
carea în viață a acestor principii.

Dragi tovarăși,
în București își desfășoară acti

vitatea cele mai multe institute de 
cercetare și proiectare, un număr 
mare de oameni de știință — și, 
de aceea, și în realizarea prevede
rilor Programului-directivă cu pri
vire la dezvoltarea activității ști
ințifice Capitala are răspunderi 
deosebite. Trebuie acționat cu mai 
multă hotărîre pentru intensifi
carea activității de cercetare și 
creșterea contribuției științei la so
luționarea problemelor complexe 
ale dezvoltării societății noastre, a 
problemelor privind asigurarea de 
materii prime și energetice, reali
zarea de noi materiale cu calități 
superioare, valorificarea tot mai 
intensă a posibilităților de care dis
pune România pentru a putea sa
tisface în bune condiții necesitățile 
dezvoltării în ritm- înalt a întregii 
economii naționale.

De asemenea, institutele de învă
țământ superior și celelalte sectoare 
din învățămînt din Capitală ocupă 
o pondere importantă în totalul în- 
vățămintului nostru. Aceasta pune 
în fața organizației de partid a 
Capitalei, a comuniștilor din aceste 
institute răspunderi deosebit de 
mari pentru înfăptuirea neabătută 
a hotărîrilor partidului, a legilor 
statului cu privire la desfășurarea 
învățămîntului la nivelul cerințe
lor dezvoltării moderne a societă
ții noastre, la legarea tot mai strîn- 
să a învățămîntului cu cercetarea 
și producția, precum și la pregă
tirea corespunzătoare a viitorilor 
specialiști pentru toate sectoarele 
de activitate. în general, este ne
cesar să se acorde o atenție mai 
mare problemelor privind pregăti
rea cadrelor, avînd în vedere că 
ridicarea nivelului tehnic și calita
tiv, automatizarea și cibernetizarea 
producției impun o creștere rapi
dă a nivelului de pregătire profe
sională, tehnică, științifică a tutu
ror oamenilor muncii. Trebuie să 
se acționeze, și în acest domeniu, 

cu mai multă răspundere pentru 
realizarea prevederilor și a sarci
nilor care sînt stabilite.

Este evident că trebuie să asi
gurăm realizarea producției atît la 
nivelul cerințelor economiei noas
tre și ale populației, cît și pentru a 
putea satisface cerințele de export 
Și în această privință Capitala o- 
cupă un loc important. Consider 
că, în acest cincinal, realizările Ca
pitalei în domeniul exportului nu 
sînt pe măsura a ceea ce trebuie 
și a ceea ce pot realiza oamenii 
muncii din București. Trebuie să 
înțelegem bine că comerțul exte
rior — exportul și importul — con
stituie o latură esențială a bunei 
desfășurări a activității de produc
ție. Pentru a asigura materiile pri
me și materialele de care avem ne
voie este necesar să exportăm. Și 
trebuie să exportăm ceea ce se 
cere pe piața internațională, să în
tărim cooperarea în producție, atît 
cu țările socialiste, cu țări în curs 
de dezvoltare, cît și cu alte state, 
inclusiv cu țările capitaliste dez
voltate, pornind de la necesitatea 
participării active la diviziunea in
ternațională a muncii. Și în anul 
viitor, precum și . în întreg cinci
nalul 1981—1985, exportul trebuie 
să devanseze cu mult importul, ți
nînd seama că trebuie să asigu
răm atît mijloacele de plată ne
cesare pentru importuri, cît și pla
ta creditelor pe care le-am luat în 
anii anteriori. Iată de ce trebuie 
să ne gîndim foarte serios cînd a- 
pelăm la importuri. Desigur, vom 
importa în continuare — și încă 
mult ; dar trebuie să cîntărim 
bine, cu înaltă răspundere — și să 
apelăm la import numai pentru 
strictul necesar, mai cu seamă în 
domeniul construcțiilor de mașini, 
dar și în alte domenii, să căutăm 
să asigurăm realizarea în țară a 
ceea ce, pînă acum, se aducea din 
import, punînd un mare accent p«
(Continuare în pag. a III-a)
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ARGEȘ
Desfășurată la Pitești, oraș ce 

a .cunoscut în ultimii ani o 
spectaculoasă ascensiune indus
trial's, Conferința organizației 
județene de partid Argeș a dez
bătut, cu înaltă responsabilitate 
și într-un spirit de inițiativă 
creatoare, activitatea organelor 
și organizațiilor de partid din 
județ între cele două congrese, 
prefigurind, totodată, căile pen
tru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de mare amploare 
prevăzute în proiectele de docu
mente ale Congresului al 
XII-lea al partidului. în deschi
derea lucrărilor, tovarășul Ion 
Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a transmis partici- 
panților la conferință, tutur-or 
comuniștilor și oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri în
cărcate de glorioasă istorie, din 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, un 
cald salut tovărășesc și felici
tări pentru rezultatele obținute 
în întreaga activitate economi
că, politică și social-culturală a 
județului, precum și urări de 
noi succese in înfăptuirea însu- 
flețitoarelor obiective ce vor fi 
conturate de Congres.

Caracterizată printr-un pro
fund spirit analitic, darea de 
seamă prezentată de tovarășul 
Ion Sîrbu, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, a 
evaluat mutațiile produse în 
structura economiei și în viața 
oamenilor de pe plaiurile arge- 
șene, subliniind că azi în indus
tria județului se produce de 
112 ori mai mult decît în 1938 
și de 7,7 ori mai mult decît in 
1955 și că în ultimii ani județul 
Argeș a obținut de două ori 
consecutiv locul I pe țară în în
trecerea socialistă a oamenilor 
muncii de pe ogoare. S-au ana
lizat, de asemenea, un șir de 
neajunsuri în activitatea de 
partid pe tărimul conducerii e- 
conomiei, al activității educati
ve, al formării omului nou.

în cuvîntul lor, cei 26 de vor
bitori su relevat, cu spirit de 
răspundere și maturitate parti
nică, realizările dobîndite de or
ganele și organizațiile de partid 
în conducerea economiei jude
țului, a întregii sale vieți sociale, 
fără a se ocoli, în aeelași timp, 
neajunsurile ce mai persistă 
în activitatea pe care o 
desfășoară. Tovarășii Nicolae 
Gheorghe, secretar al comitetu
lui județean de partid, Maria 
Dobre, ajutor de maistru: la în
treprinderea de stofe „Argeșa- 
na“, Victor Naghi, director al 
întreprinderii mecanice Muscel, 
Simion Săpunaru, director al 
Centralei industriale de autotu
risme Pitești, au relevat 
că rezultatele bune în muncă — 
concretizate într-o producție su
plimentară pe județ in valoare 
de 1,9 miliarde lei — precum și 
faptul .că un important număr 
de colective și-a realizat sarci
nile de plan pe patru ani ai cin
cinalului, iar zece întreprinderi 
chiar pe întreg cincinalul, nu 
trebuie să ducă la scăparea din 
vizorul criticii a carențelor care 
au făcut ca întrenrinderea de 
autoturisme Pitești, Combinatul 
petrochimic Pitești, întreprinde
rea mecanică Muscel, Combina
tul de prelucrare a lemnului Pi
tești, Trustul petrolului Argeș, 
precum și unități din industria 
alimentară să aibă restanțe 
mari în realizarea producției pe 
10 luni din acest an. Alți vorbi
tori, ca Valeriu Nicolescu, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal Pitești al P.C.R., Constantin 
Olteanu, directorul Trustului de 
construcții Argeș, Valentin Ioni- 
ță, directorul Combinatului pe
trochimic Pitești, au arătat că o 
bună parte din neajunsuri se 
datorează nepunerii la timp în 
funcțiune a unor obiective, ne- 
respectării tehnologiilor de fa
bricație și folosirii nejudicioase 
a mașinilor, a materiilor prime, 
combustibililor, subliniind nece

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Hotărîrea noastră se întemeiază pe cunoașterea calităților 

exemplare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit recon
firmate și prin elaborarea documentelor pentru Congres, pe 
convingerea nestrămutată că alesele trăsături pe care trebuie 
să le întrunească purtătorul înaltei funcții de secretar general 
al partidului nostru, marile răspunderi și atribuții ce-l revin in 
politica internă și externă au fost și sînt strălucit demonstrate 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, revoluționar dîrz, pa
triot înflăcărat, care îmbină clarviziunea politică cu rigoarea 
științifică, spiritul novator cu exemplara cutezanță revoluțio
nară. înzestrat cu o mare putere de muncă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se identifică în inima și gînăul, în conștiința po
porului, intr-o indisolubilă legătură, cu perioada cea mai fertilă 
din Istoria milenară a patriei, cu marile realizări care au con
turat chipul României de azi.

Pentru toate aceste calități, pentru tot ce caracterizează 
dintotdeauna viața și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
profund recunoscători pentru rezultatele obținute sub condu
cerea sa înțeleaptă, ferm convinși că va asigura și pe viitor 
partidului și poporului aceeași conducere cutezătoare șl chib
zuită, comuniștii, toți oamenii muncit din județul Argeș sint 
mîndri să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
înalta funcție de secretar general al partidului.

CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTIDULUI

Elena Ceaușescu, Constantin Boștină, Maria Costache, Elena 
Florea, Mihail Florescu, George Macovescu. Mircea Manta, Vic
tor Naghi, Valeriu Nicolescu, Constantin Nuță, Simion Săpu
naru, Ion Sîrbu, Cecilia Stan, Ion Stănescu, Stan Soare, Aurel 
Voicu.

CLUJ
Puternică manifestare a uni

tății în jurul partidului a tutu
ror celor ce trăiesc și muncesc 
pe străvechile meleaguri ale 
Clujului — români, maghiari și 
de alte naționalități — Conferin
ța organizației județene Cluj a 
P.C.R. a dezbătut cu înaltă res
ponsabilitate și exigență activi
tatea desfășurată de organizații
le de partid din județ pentru 
transpunerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea și 
ale Conferinței Naționale ale 
P.C.R. Luind cuvîntul In deschi
derea lucrărilor, tovarășul Uie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a adresat participanți- 

sitatea Întăririi ordinii și disci
plinei la toate locurile de 
muncă.

Relevînd eficiența deosebită a 
noilor forme de organizare in 
agricultură, Ion Neamu, directo
rul S.M.A. Miroși, Valeria Stă- 
nescu, secretara comitetului co
munal de partid Leordeni, 
Gheorghe Costache, director ad
junct al direcției agricole jude
țene, au subliniat rezultatele 
bune înregistrate în folosirea 
pămîntului, scoțînd în evidență 
faptul că pentru sporirea pro
ducției agricole se impune in 
continuare efectuarea de lucrări 
de hidroameliorații, o dotare mai 
corespunzătoare pentru lucrările 
din legumicultura, pomicultură 
și viticultură. Alți vorbitori, ca 
Gheorghe Poțincu, rectorul In
stitutului de învățămint supe
rior Pitești, Nicolae Oprea, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean U.T.C. Argeș, au abordat 
probleme privind perfecționarea 
profesională a cadrelor, asigu
rarea forței de muncă calificate 
pentru noile obiective.

Cu vii aplauze a fost adoptată 
Hotărîrea conferinței județe
ne, in care, printre altele, 
se prevede : în industrie — 
alcătuirea de programe con
crete in vederea recuperării 
restanțelor în acest an, iar pen
tru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor din 1980 — crearea de 
condiții materiale optime de în
deplinire ritmică a planului ; în 
investiții — asigurarea din vre
me a documentației și forței de 
muncă în vederea finalizării în
tregului volum de fonduri pre
văzut, de 7 miliarde in 1980 și 
de 26 miliarde pină în 1985 ; în 
agricultură — mai buna utili
zare a fondului funciar și con
solidarea economică a tuturor 
unităților agricole, perfecțio
narea întregii activități.

In TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
adoptată cu îndelungi ovații de 
participant, conferința a expri
mat, in numele ceior 77 liui) de 
comuniști, al tuturor cetățenilor 
de pe meleagurile argeșene, 
înalta apreciere pentru modul 
strălucit in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu conduce des
tinele partidului și poporului, 
pentru rolul decisiv în elabo
rarea politicii noastre interne și 
externe, pentru viitorul minunat 
deschis patriei de documentele 
istorice ale celui de-al Xil-lca 
Congres al partidului, expri- 
mind angajamentul solemn al 
oamenilor muncii din județ de 
a-și face exemplar datoria în 
marele front constructiv al 
muncii, contribuind astfel la 
făurirea unei patrii tot mai pu
ternice și mai prospered așa 
cum este proiectată de gindirea 
cutezătoare a secretarului gene
ral al partidului.

în unanimitate, delegații au 
dat glas aprobârii entuziaste 
față de proiectele de documen
te ale Congresului al XII-lea, 
subliniind importanța lor deose
bită pentru continua dezvoltare 
economică, socială și spirituală 
a județului Argeș, ca și a în
tregii țări, în cincinalul viitor, 
manifestindu-și, de asemenea, 
adeziunea totală la proiectul 
planului de dezvoltare în profil 
teritorial a județului.

într-o atmosferă de elan pa
triotic participant! la conferin
ță, dind glas învestiturii ce le-a 
fost încredințată de organiza
țiile de partid, de colectivele 
de oameni al muncii pe care 
le reprezintă, au adoptat, cu 
puternice aplauze și aclamații, 
o Hotărîre prin care s-a stabi
lit ca delegații la Congres din 
partea județului Argeș să fie 
împuterniciți a vota unanim 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înal
ta funcție de secretar general 
al partidului.

lor la conferință, comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii 
din județ un cald salut tovără
șesc din partea Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, felicitări pentru Re
zultatele înregistrate in întrea
ga activitate economică, politică 
și social-culturală, precum și 
urarea de a obține succese tot 
mai mari in întimpinarea Con
gresului al XII-lea al partidului, 
în înfăptuirea importantelor sar
cini ce le vor reveni din istori
cele documente ale forumului 
comuniștilor.

Darea de seamă prezentată de 

tovarășul Ștefan Mocuța, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, a înfățișat un amplu 
tablou al preocupărilor, efortu
rilor și rezultatelor obținute de 
comuniști, de ceilalți oameni ai 
muncii clujeni în cei aproape 
patru ani ai actualului cincinal, 
în acest răstimp, producția in
dustrială a județului a crescut 
continuu, urmind ca In acest an 
să depășească 30 miliarde lei, 
față de is,4 miliarde lei in 1975 ; 
productivitatea muncii a sporit 
cu 34,7 la sută, iar volumul ex
portului cu 35 la sută. Rezultate 
de seamă au fost înregistrate, de 
asemenea, în agricultură, în do
meniul învățămintului, științei, 
artei și culturii.

Dezbaterile, în cadrul cărora 
au luat cuvîntul 29 de vorbitori, 
au scos în evidență atît expe
riența pozitivă a organelor și 
organizațiilor de partid, cit și 
neajunsurile existente, propu- 
nînd totodată măsuri pentru 
ridicarea pe o treaptă superi
oară a muncii de partid. To
varășii Gligor Urs, director al 
Combinatului metalurgic Cîm- 
pia Turzii, Alexandru Dunca, 
maistru, secretar al comitetu
lui de partid de la între
prinderea de prelucrare a lem
nului din Dej, loan Florișca, 
președintele consiliului județean 
al sindicatelor, Octavian Cicoș, 
maistru, secretar al comitetului 
de partid de la întreprinderea 
„Unirea", Pardi Gheorghe, di
rector al întreprinderii de caza
ne mici și arzătoare, ș.a. au evi
dențiat preocupările colectivelor 
din care fac parte in vederea 
realizării exemplare a prevede
rilor planului la producția netă, 
producția fizică și la export, 
sporirii productivității muncii, 
ridicării parametrilor calitativi 

• „Partidul și țara doresc realegerea in fruntea partidului 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, arhitectul politicii 
de înflorire multilaterală a patriei, de promovare a cauzei 
socialismului, păcii și colaborării internaționale".

• „Ne exprimăm aprobarea plină de elan patriotic față 
de documentele Congresului, in care vedem întruchiparea 
propriilor noastre aspirații, a intereselor fundamentale ale 
întregului nostru popor".

și tehnici ai produselor, dimi
nuării conșumurilor. în acest 
context ei au subliniat necesita
tea antrenării tuturor forțelor 
umane, muncitori, tehnicieni, 
specialiști pentru folosirea cu 
randament sporit a capacităților 
și instalațiilor de producție, a 
timpului de lucru, urgentarea 
punerii în funcțiune a noilor o- 
biective de investiții.

Tovarășii Banyasz Janos, pre
ședintele Consiliului unic agro
industrial de stat și cooperatist 
Bonțida, Paraschiva Șinca, se
cretar al comitetului de partid 
al comunei Luna, alți vorbitori 
au arătat că rezultatele meritorii 
obținute în sporirea producției 
vegetale și animale de numeroa
se unități puteau fi și mai bune 
dacă se acționa mai ferm pentru 
realizarea de calitate a tuturor 
lucrărilor, pentru aplicarea ce
lor mal eficiente tehnologii.

Intensificarea activității poli
tico-educative pentru ridicarea 
conștiinței oamenilor muncii, 
pentru înrădăcinarea și genera
lizarea principiilor eticii și echi
tății socialiste au constituit te
mele la care s-au referit in cu
vîntul lor Constantin Crișan, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Cluj-Napoca al P.C.R., 
Ionel Vlad, rectorul Universită
ții „Babeș-Boly'ai", scriitorii Du
mitru Radu Popescu și Letay 
Lajos, Dancsuly Andrei, pre
ședintele consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, Bolba Mateescu 
Ioana, prim-secretar al Comite
tului județean Cluj al U.T.C. Au 
fost reliefate condițiile de de
plină egalitate în drepturi de 
care se bucură toți cei ce mun- 
cest, fie ei români. maghiari 
sau de alte naționalități, cadrul 
optim asigurat înfloririi vieții 
lor spirituale, unitatea de ne
zdruncinat a tuturor locuitori
lor județului, fără deosebire de 
naționalitate, in munca pentru 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Exprimind voința, sentimentele și convingerile comuniștilor, 

ale luțuror oamenilor muncii clujeni, conferința organizației 
județene de partid susține cu însuflețire patriotică, intr-un sin
gur glas cu întregul partid și cu întregul popor, realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in inalta funcție de secretar 
generai ai Partidului Comunist Român.

Hotărînd să susțină realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de secretar general al partidului, comuniștii, 
toți oamenii muncii clujeni — români, maghiari și de alte na
ționalități — asemeni întregului popor, dau o înaltă prețuire ca
lităților sale de ilustru conducător de partid și de țară, perso
nalitate proeminentă a mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a istoriei universale contemporane.

Susținînd în unanimitate realegerea celui mai autorizat expo
nent ai intereselor, năzuințelor și idealurilor comuniste ale 
poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in fruntea 
partidului, conferința organizației |udețene de partid dă glas 
hotăririi comuniștilor, a tuturor clujenilor, fără deosebire de 
naționalitate, de a-l urma neclintit pe secretarul general al 
partidului în tot ceea ce gindește, decide și întreprinde pentru 
progresul și înflorirea patriei și angajamentului lor solemn de 
a munci cu dăruire, competență și responsabilitate patriotică 
pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce le vor reveni din 
hotărîrile ceiui de-al XII-lea Congres al partidului, pentru a 
spori contribuția județului Cluj la înălțarea României pe noi 
trepte de lumină, progres și bunăstare.
CANDIDAJII PENTRU ORGANELE CENTRALE 

ALE PARTIDULUI
Vasile Bulucea, Ionel Cetățeanu, loan Ciorba, Constantin 

Crișan, Andrei Csillag, Aurelia Dănilă, Emilian Dobrescu, Ion 
Gheorghe, Ioan Giurgea. Șerban Grațian, Marin Ivașcu, Kovacs 
Iosif, Letay Lajos, Ștefan Mocuța, loan Pantilimonescu, Ștefan 
Pascu, Gheorghe Petrescu, Dumitru Radu Popescu, Alexandru 
Szekeres, Aurelia Todică, Gligor Urs, Iile Verdeț.

edificarea noii societăți, pentru 
înflorirea patriei comune, Româ
nia socialistă. Numeroși vorbi
tori, exprimîndu-și adeziunea la 
propunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la crește
rea rolului F.U.S. in viața so- 
cial-politicâ a țării, au subliniat 
însemnătatea deosebită a măsu
rilor preconizate pentru activi
zarea politică a maselor celor 
mai largi, pentru adîncirea con
tinuă a democrației noastre so
cialiste.

A fost adoptată o Hotărîre a 
conferinței județene, in care se 
prevăd, între altele : in indus
trie — îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan și â anga
jamentelor asumate, creșterea 
continuă a nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reduce
rea consumului de materii pri
me, materiale, energie și com
bustibil ; în agricultură — îm
bunătățirea potențialului pro
ductiv al pămîntului, dezvolta
rea zootehniei și creșterea 
producției animaliere ; in do
meniul învățămintului, științei, 
artei și literaturii — ridicarea 
nivelului calitativ al pregătirii 
tineretului . pentru muncă și 
viață, sporirea aportului științei 
la accelerarea dezvoltării eco
nomice și sociale, creșterea con
tribuției oamenilor de artă și 
litere la îmbogățirea zestrei 
culturale a patriei, la activitatea 
de educație socialistă.

Prin îndelungi aplauze, parii- 
cipanții la conferință au adoptai 
o TELEGRAMA ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se exprimă adeziunea 
totală a comunișilor, a tuturor 
oamenilor muncii clujeni la 
politica internă și internațională 
a partidului și statului nostru, 

sentimentele de aleasă prețuire 
și recunoștință față de prodi
gioasa activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru înflorirea patriei șl feri
cirea întregului popor. De ase
menea, este exprimată hotărîrea 
fermă a comuniștilor, a celor
lalți oameni ai muncii, de a 
participa la înfăptuirea politicii 
partidului, de a-și pune tot ta
lentul, priceperea și energia in 
slujba înfăptuirii tuturor sarci-' 
nilor ce le vor reveni din ho- 
tăririle celui de-al XII-lea Con
gres ai partidului, pentru a am
plifica aportul lor la înălțarea 
patriei pe noi trepte de progres 
și bunăstare.

in numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din ju
deț — români, maghiari și de 
alte naționalități — participanții 
la conferință au aprobat Jîn 
unanimitate proiectele de docu
mente aie Congresului al XII-lea 
al partidului, care prefigurează 
în mod științific și realist ritmul 
cu care România va înainta pe 
calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, a pro
gresului și civilizației. Totodată, 
ei și-au exprimat adeziunea 
față de planul în profil teritorial 
ce revine județului Cluj.

Dind glas voinței tuturor celor 
ce trăiesc în județul Cluj — ro
mâni, maghiari și de alte națio
nalități, femei și bărbați, tineri 
și virstnici — participanții la 
conferință au adoptat, intr-o 
atmosferă de puternică însufle
țire, Hotărîrea prin care se sta
bilește ca delegații la Congres 
să voteze in unanimitate, spre 
binele și fericirea întregului po
por, realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

DOLJ
Craiova,, oraș ce-și amplifică 

an de an contururile industriale, 
consacrindu-se, totodată, ca mo
dernă cetate a științei și cultu
rii, capitală a unui județ care 
cunoaște, la rindul său, o dez
voltare impetuoasă, a găzduit 
ieri lucrările Conferinței județe
ne de partid Dolj. în deschi
derea acestora a luat cuvintul 
tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., care a 
adresat participanților, tuturor 
comuniștilor și oamenilor muncii 
de pe plaiurile doljene un cald 
și tovărășesc salut din partea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu, felicitări 
pentru succesele obținute în în
deplinirea sarcinilor cincinalului 
și urarea de a-și intensifica în 
continuare eforturile, forța de 
gîndire și creație în vederea 
realizării în bune condiții a pla
nului pe acest ăn, precum și a 
insuflețitoarelor obiective pe 
care le va stabili Congresul al 
XII-lea al partidului.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Miu Dobrescu, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, evidențiind faptul că, 
în primii trei ani ai cincinalului 
actual, producția globală indus
trială a fost mai mare cu 60 la 
sută, producția agricolă cu 42 
la sută, exportul de mărfuri cu 
132 la sută, iar volumul investi
țiilor alocate cu 57,1 la sută față 
de aceeași perioadă a anilor 
1971—1975, a supus atenției 

participanților îndeosebi neîmpll- 
nirile din unele domenii. S-a 
insistat asupra căilor concrete 
prin care organele și organiza
țiile de partid pot și trebuie să 
acționeze pentru îndeplinirea 
sarcinilor in toate sectoarele.

Pornind de la realitatea că 
Doljul este unul din județele cu 
pondere importantă în industria 
țării, o parte dintre cei 23 de 
participant la dezbateri, printre 
care Domneliu Manea, secreta
rul comitetului de partid de la 
T.C,I. Craiova, Gheorghe Gă- 
vruș, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular județean, 
Costicâ Chițimia, prim-secretar 
al Comitetului municipal Craio
va al P.C.R.. Constantin Cotoi, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Calafat, au adus 
în discuție necesitatea impe
rioasă de a se acționa cu mai 
multă hotărîre și responsabili
tate pentru îndeplinirea actua
lului cincinal și pregătirea e- 
xemplarâ a celui viitor. Dacă in 
perioada 1975—1978 producția in
dustrială nu s-a realizat cu 1,4 
miliarde lei, Iar in domeniul in
vestițiilor s-au Înregistrat în
semnate rămîneri in urmă, a- 
ceasta se datorează și stilului de 
muncă prea puțin dinamic al 
unor organe și organizații de 
partid, insuficientei preocupări 
a acestora de a răspunde prompt 
la cerințele concrete de pe te
ren. De asemenea, referindu-se 
la unele critici și propuneri 
formulate de oamenii muncii cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan pe 1980, unii vorbitori — 
printre care Ion Licu, directorul 
Centralei de aparataj și mașini 
electrice, loan Nica, directorul 
Centralei industriale de Îngră
șăminte chimice, Virgil Pre- 
doaica, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de 
tractoare șl mașini agricole — au 
solicitat un sprijin mai substan
țial din partea centralelor și mi
nisterelor de resort pentru re
zolvarea pină la capăt a unor 
probleme cu care se confruntă 
de mai mult timp.

In centrul activității educati
ve, Ideologice, de formare a 
omului nou — arătau Elisabeta 
Trâistaru, secretar al comitetu
lui județean de partid, Tiberiu 
Nicola, rectorul universității — 
trebuie să stea in permanență 
unirea eforturilor comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
din planul de stat și a angaja
mentelor asumate pentru for
marea conștiinței comuniste atit 
a tinerilor — elevi, studenți, 
muncitori — cit și a vîrstnicilor, 

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Delegații la Conferința organizației |udețene de partid Do1|, 

dind glas sentimentelor de nețărmurită dragoste față de cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, în numele celor aproape 
90 000 de comuniști, ne alăturăm din toată inima și cu toată 
căldura la actul de voință al întregului partid și popor ca în 
inalta funcție de secretar general al partidului șă fie reales 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, simbol al unității depline dintre 
partid și popor, înflăcărat patriot și internaționalist consec
vent, care slujește cu credință nestrămutată cauza progresului 
țării, a socialismului și comunismului.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu In înalta funcție 
de secretar general ne dă garanția sigură a înfăptuirii Pro
gramului partidului, a prevederilor documentelor ce vor fi adop
tate de Congres in scopul dezvoltării și mai puternice, mal 
viguroase a vieții economico-soclale, al creșterii necontenite 
a nivelului de trai, al ridicării patriei noastre pe cele mal înalte 
trepte alo civilizației șl progresului. Ștrlns uniți In jurul Parti

pentru afirmarea mai viguroasă 
a principiilor eticii și echității 
socialiste. Referindu-se la pro
blemele agriculturii, tovarășii 
Gheorghița Segîrceanu, secre
tarul comitetului de partid din 
comuna Desa, și Ion Badi, di
rectorul I.A.S. Moțăței, au insis
tat asupra sporirii eficienței ac
tivității organelor agricole, asu
pra calității recomandărilor pe 
care le dau unităților, precum 
și asupra necesității de a crește 
exigența controlului, spre a se 
evita tendința unor cadre din 
agricultură de a prezenta defor
mat realitățile de pe teren. Mai 
mulți vorbitori, printre care 
Aurel Mocioiu, președintele con
siliului județean al sindicatelor, 
Cristina Popescu, președinta con
siliului județean al femeilor, au 
dat o înaltă apreciere recente
lor propuneri privind creșterea 
rolului Frontului Unității Socia
liste, arătînd că aplicarea lor 
reprezintă o treaptă superioară 
în dezvoltarea democrației so
cialiste in țara noastră.

în unanimitate, conferința a 
adoptat o Hotărîre, din ale că
rei prevederi amintim : in in
dustrie — măsuri concrete pen
tru recuperarea rămînerilor în 
urmă, îndeosebi în întreprinde
rile „Electroputere", de tractoa
re și mașini agricole, combina
tul chimic ; mai buna folosire a 
mașinilor și instalațiilor in ve
derea realizării, in 1985, a unei 
producții nete de cel puțin 840 
lei la 1 000 lei fonduri fixe ; în 
agricultură — suprafețele iriga
te vor spori cu 88 000 hectare ; 
în construcții — realizarea con

strucțiilor din zona centrală a 
Craiovei, îndeplinirea planului 
la apartamente și transformarea 
în centre urbane a localităților 
Amărăștii de Jos, Brabova, 
Dăbuleni, Leu, Melinești, Valea 
Standului.

Cu vii aplauze, partieipan- 
ții la conferință au adoptat 
o TELEGRAMĂ ADRESATA 
C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
prin care iși exprimă sentimen
tele de profundă recunoștință 
față de partid, față de mult 
iubitul și stimatul secretar 
general al P.C.R. pentru activi
tatea neobosită pusă exemplar 
in slujba destinelor tot mai lu
minoase ale României socialiste, 
încrezători în forța și capacita
tea de dăruire și mobilizare a 
organizației județene de partid 
— se arată in telegramă — va 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu fermitate și 
inaltă responsabilittfte pentru a 
da viață mărețelor botăriri pe 
care le va adopta apropiatul 
Congres, convinși fiind că aces
tea vor marca o nouă și înflo
ritoare etapă in înfăptuirea 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din |u- 
deț, delegații la conferință — 
dînd dovada înaltei prețuiri a 
politicii științifice, clarvăzătoa
re a partidului —• au exprimat 
aprobarea fără rezerve a docu-. 
mentelor Congresului al XII-lea, 
a căror materializare va acce
lera progresul economico-social 
multilateral al țării, ridicarea 
bunăstării materiale și spiritua
le a întregului popor.

într-o atmosferă de vibrantă 
manifestare a unității in |urul 
partidului, al încercatului său 
conducător, aducînd la îndepli
nire mandatul încredințat de 
organizațiile de partid, de toate 
colectivele de oameni al muncii 
pe care le reprezintă, conferin
ța a investit delegații din jude
țul Dolj la cel de-al XII-lea Con
gres să voteze din inimă reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în inalta funcție de 
secretar general' al P.C.R. în 
acest sens, cu puternice aplau
ze și ovații, a fost adoptată o 
Hotărire a conferinței.

dului Comunist Român, al secretarului său general, urmlndu-l 
neclintit exemplul, avem certitudinea că vom înfăptui neabătut 
mărețul Program de edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate șl înaintare a României spre comunism.

CANDIDAJII PENTRU ORGANELE CENTRALE 
ALE PARTI DU LUf

Augustin Angheleanu, Ion Badi, Miu Dobrescu, Eugen Flo
rescu, Gheorghe Găvruș, Teodor Grigoriu, Gheorghe Lăpădat, 
Ion Licu, Domneliu Manea, Marcel Mogoșiu, Tiberiu Nicola, 
Ioan Nica, Cristina Popescu, Cornel Pînzaru, Dumitru Popescu, 
Aneta Spornic, Dumitru Roșu, Ștefan Voitec.

GALAȚI
La Galați — cea mai mare ce

tate a oțelului românesc șl a 
construcțiilor de nave — con
ferința organizației județene 
de partid s-a desfășurat sub 
semnul efervescenței politice 
și avîntului creator caracteristi
ce acestor zile premergătoare 
Congresului al XII-lea. La des
chiderea lucrărilor conferinței, 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a trans
mis participanților, tuturor co
muniștilor Șl oamenilor muncii 
din județ un cald salut din 
partea Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, feli
citări pentru rezultatele obținute 
în înfăptuirea sarcinilor și an
gajamentelor din actualul cin
cinal, precum și urarea de a 
dobîndi, în continuare, noi și 
importante succese în îndepli
nirea obiectivelor pe care le va 
stabili Congresul al XII-lea al 
partidului, în dezvoltarea jude
țului, pentru sporirea aportului 
său Ia propășirea patriei noas
tre socialiste.

Darea de seamă, prezentată de 
tovarășul Paraschiv Bcnescu, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, a arătat că 
în perioada care a trecut de la 
Congresul al XI-lea au fost ob
ținute importante succese. In
dustria gălățeană asigură azi 45 
la sută din producția de oțel a 
țării și o treime din producția 
de nave maritime. în actualul 
cincinal s-au construit 60 de 
noi capacități de producție, în
tre care, în premieră națională, 
mari baterii de cocsificare, fur
nalul de 2 700 mc, laminorul de 
tablă groasă nr. 2. Totodată, au 
fost relevate in spirit critic și 
autocritic unele neajunsuri in 
modul cum se realizează pro
ducția fizică, investițiile.

Numitorul comun al dezbate
rilor, la care au luat parte 22 de 
tovarăși, l-a constituit angajarea 
fermă a vorbitorilor, în numele 
organizațiilor de partid pe care le 
reprezintă, de a acționa cu în
treaga energțp și capacitate pen
tru înfăptuirea tuturor obiecti
velor și sarcinilor decurgînd din 
documentele Congresului al 
XII-lea al partidului. Astfel, 
ing. Corneliu Velincov, director 
general al Centralei industriala 
siderurgice Galați, Ion Tănase, 
prim-secretar al comitetului de 
partid de la combinatul side
rurgic, maistrul oțelar Constan
tin Văduva, secretar al comite
tului pe partid de la uzina oțe- 
lării-refractare, Ștefan Rădvan, 
directorul întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice 
Galați, s-au referit la îndatori
rile ce revin comuniștilor, celor
lalți oameni ai muncii pentru 
îndeplinirea ritmică și la un 
înalt nivel calitativ a producții
lor fizice planificate și onorarea 
promptă a contractelor cu bene
ficiarii interni și externi, redu
cerea mai accentuată a consu
murilor specifice, creșterea co
eficientului de scoatere la me
tal, utilizarea la întreaga capa
citate a agregatelor, instalațiilor 
și fondului de timp. S-a accen
tuat asupra măsurilor ce tre
buie Întreprinse pentru impul
sionarea lucrărilor de realizare 
a investițiilor la oțelăria nr. 3 
cu turnare continuă, furnalul nr. 
6 de 3 500 mc, laminorul de se
mifabricate, uzina cocsochimi- 
că nr. 2 și altele.

Alți vorbitori, printre care 
Vasile Cojocaru, prim-secretar 
al Comitetului municipal Galați 
al P.C.R., ing. Gelu Kahu, di
rectorul general al Centralei in
dustriale navale, Emilia Andro- 
nache, prim-secretar al Comi
tetului municipal Tecuci al 
P.C.R., Rodica Onea, secre
tar al comitetului de partid 
al întreprinderii „Textila", au 
adus in fața conferinței princi
palele probleme și preocupări 
aflate pe agenda de lucru a or
ganizațiilor de partid ale muni

Din Hotărîrea privind susținerea propunerii 
ca tovarășul Nicoiae Ceaușescu să fie reales 

secretar general al partidului
Participanții ia Conferința de dare de seamă și alegeri a 

organizației județene de partid Galați aprobă cu entuziasm 
hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. prin care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este propus să fie reales la Congresul al Xll-leă 
în înalta funcție de secretar general al partidului. Adoptînd 
această hotărîre, comuniștii gălățeni își dovedesc, odată cil 
întregul popor, dragostea nețărmurită față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sentimentele de inaltă stimă, prețuire și conside
rație pentru întreaga sa activitate dedicată înaintării necon
tenite a României pe drumul socialismului și comunismului, 
fericirii și bunăstării patriei noastre.

Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al partidului înseamnă o opțiune hotărită 
pentru o Românie modernă, puternică, suverană șl Indepen
dentă, pentru progres și bunăstare. Militant de mare prestigiu 
al mișcării comuniste Internaționale, prestigioasă personalitate 
politică a contemporaneității, tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
cunoscut astăzi, pretutindeni, prin valoarea excepțională a 
activității și inițiativelor sale politice, prin hotărîrea cu care 
luptă pentru o lume mal bună și mai dreaptă, pentru o nouă 
ordine politică și economică în lume. Glasul său, prin care 
sînt sintetizate voința, hotărîrea și idealurile noastre, a devenit 
un simbol al luptei pentru pace, o piedoarie pentru rațiune 
și adevăr, pentru libertatea deplină a fiecărui popor, pentru 
un umanism nou, care să impună respectul față de om, față 
de aspirațiile sale de mai bine.
CANDIDATII PENTRU ORGANELE CENTRALE 

ALE PARTIDULUI
Neculai Agachi, Constanța Balint, Paraschiv Benescu, Mihai 

Burcă, Cornel Burtică, Aglaia Caloinescu, Silvia Cojocariu, 
Vasile Cojocaru, Ion Crudu, Dan Dulamă, Florea Dumitrescu, 
Dumitru S. Dumitru, Petre Gigea. Alexandru lonescu, Gelu 
Kahu, Ștefan Pavel, Gheorghița Stoichicescu, Nichita Ulmer, 
Corneliu Velincov.

cipiilor Galați șl Tecuci. Traian 
Gătej, secretar al comitetului 
județean de partid, Dumitru 
Năstase, directorul trustului da 
construcții și îmbunătățiri fun
ciare, Dumitra Bîrsan, secreta
rul Comitetului de partid comu
nal Cudalbi, au relevat acțiuni
le preconizate în direcția dezvol
tării tuturor sectoarelor din a- 
gricultură, a irigațiilor. De ac
tivitatea politico-ideologică și 
cultural-edueativă desfășurată 
de organizațiile de partid din 
județ și aportul Învățămintului 
la formarea viitoarelor cadre da 
specialiști s-au ocupat, în inter
vențiile lor, Aglaiă Caloinescu, 
secretar al comitetului județean 
de partid, Ion Crudu, rectorul 
universității, Virgil Ghindă, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean U.T.C.

A fost adoptată în unanimita
te o Hotărire a conferinței or
ganizației județene care preve
de, printre altele : în industria 
— realizarea ritmică a produc
ției fizice și nete, recuperarea 
rămînerilor în urmă, ca bază 
sigură pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor cincinalului 
viitor, la sfirșitul căruia trebuie 
atinse o producție globr a pa 
locuitor de 126 000 lei, o pi*'’tuc- 
ție de oțel de 9,2 milioar ine 
pe an : in agricultură — si rea 
producției de cereale și le, me, 
extinderea și moderniy Area 
plantațiilor viticole, spoz cea 
efectivelor de animale, obținerea 
unor producții tot mai ridicate 
de carne, lapte, lină și ouă.

Dînd glas sentimentelor pro
funde de stimă și prețuire ale 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din județ, partici
panții la conferință au adoptat 
cu vii aplauze o TELEGRAMA 
ADRESATĂ C.C. AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care sc anga
jează să facă totul pentru reali
zarea marilor obiective cuprinse 
în proiectele de documente ale 
Congresului al XII-lea al parti
dului. Este exprimată, de aseme
nea, deplina adeziune Ia politi
ca internă și internațională a 
partidului și statului, al cărei în
țelept inspirator și promotor 
este secretarul general al parti
dului, nețărmurita mindrie pa
triotică a gălățenilor pentru, 
prestigioasele transformări re
voluționare pe care le-a cunos
cut România în acești ani, pen
tru acțiunile și inițiativele de 
adincă rezonanță în conștiința 
contemporaneității prin care 
țara noastră s-a afirmat ca 
luptătoare consecventă pentru 
dezarmare și pace, pentru înțele
gere și colaborare intre țoale na
țiunile lumii.

într-o atmosferă de unanimă
adeziune revoluționară la pel
tica partidului nostru, part ț 
panții la conferință, reprezei 
tarlții celor peste 90 000 do cc 
muniști, ai tuturor făuritorilor 
de bunuri materiale și. spiritua
le care trăiesc și muncesc in 
județul Galați și-au manifes
tat deplina aprobare față de 
documentele Congresului al 
XII-lea, care prefigurează rea
list, profund științific, într-o con
cepție unitară, intrarea Româ
niei intr-o fază nouă, calitativ
superioară, a evoluției sale pe 
calea făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Ducînd la îndeplinire manda
tul încredințat de organizațiile 
de partid, de colectivele de 
muncă pe care le reprezintă, 
exprimind voința fermă și una
nimă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, delegații la 
conferință au adoptat o Hotă
rire privind susținerea propune
rii ca tovarășul Nicoiqe 
Ceaușescu să fie reales Ia 
Congresul al XII-lea în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.
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(Urmare din pag. I)
o cooperare în producție care să 
asigure un echilibru corespunzător 
între import și export. Capitala are 
ftiAlte posibilități în această pri- 
v iță și sper că va acționa cu toa- 
t; răspunderea pentru a-și putea 
î deplini în condiții mal bune sar- 
c nile ce îi revin.

în programele pentru cincinalul 
yiitor sînt prevederi importante în 
ce privește ridicarea generală a ni
velului de trai al poporului. După 
cum se știe, în acest cincinal pre
vederile Congresului al XI-lea pri
vind creșterea nivelului de trai sînt 
realizate cu o depășire importantă. 
Retribuția crește cu circa 32 la 
sută, față de 18—20 la sută, cît era 
prevăzut de Congresul al XI-lea. 
Aceste realizări demonstrează că 
tot ceea ce înfăptuim în țara noas
tră este destinat dezvoltării pa
triei, consolidării bazei tehnico- 
materiale a socialismului și comu
nismului, ridicării necontenite a 
bunăstării poporului — țelul su
prem al politicii comuniștilor, e- 
sența societății socialiste multila
teral dezvoltate pe care o edificăm 
în România. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

între altele trebuie să menționez 
că încă în 1980 consumul de came 
pe locuitor, de exemplu, va fi în 
București de circa 68 de kg, atît 
cît prevedem pe țară în 1985. De
sigur că acest consum mai mare, 
în București, are în vedere și fap
tul că celelalte localități își asi
gură o aprovizionare suplimentară 
din ceea ce aduce țărănimea pe 
piață. Dar considerăm că consumu
rile generale la care s-a ajuns în 
țara noastră asigură o alimentație 
-ațională. Așa cum am menționat 
și altă dată, dacă am vorbi de ca
lorii pe locuitor, se poate spune că 
am ajuns la un consum rațional, 
peste care nu trebuie să mai tre
cem, pentru că un consum de peste 
3 200 de calorii pe locuitor depă
șește ceea ce, fiziologic, este nor
mal să fie consumat. Este necesar 
să ținem seama că avem nevoie de 
un popor viguros, un popor în pli
nă forță care, într-adevăr, trebuie 
să fie în stare să meargă cu pași 
repezi spre comunism. (Aplauze 
prelungite).

Avem realizări bune în dome
niul locuințelor. Și în Capitală sînt 
unele realizări în această privință, 
deși — după cum s-a menționat în 
cadrul conferinței — sînt serioase 
rămîneri în urmă, ceea ce impune 
comitetului organizației de partid, 
consiliului popular să ia măsuri 
hotărîte pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a programului 
de locuințe pe acest cincinal. Pen
tru cincinalul viitor sînt prevăzute 
circa 200 de mii de apartamente și, 
dacă nu se vor realiza în întregi
me cele prevăzute în acest cinci
nal, probabil că va trebui ca acest 
program să fie chiar suplimentat, 
încît să asigurăm, pînă în 1985, 
realizarea în întregime a ceea ce 
am prevăzut pe 1975—1985 — a- 
dică aproape 400 de mii de aparta
mente. Dealtfel, dacă ne referim la 
faptul că, începînd din 1970 și pînă 
în 1985, se vor realiza în Capitală 
peste 500 de mii de apartamente, 
aceasta presupune că peste 1 mi
lion și jumătate, deci mai mult de 
3/4, din locuitorii Capitalei vor 
locul în apartamente noi. Conside
răm că prin aceasta vom soluționa 
în linii generale, în Capitală, pro
blema locuințelor, asigurînd fiecă
rei familii locuință corespunzătoa
re. (Aplauze puternice, îndelun
gate).

în următorul cincinal, de fapt 
începînd chiar de anul viitor, se 
va construi noul centru politic-ad- 
ministrativ. Practic, trebuie să 
terminăm — ca să spun așa — 
reconstrucția generală a Capitalei, 
sistematizarea, sistemul stradal, 
astfel ca în 1985 — cînd vom rea
liza și volumul de locuințe la care 
m-am referit — Capitala să devină 
un oraș socialist modern, demn de 
epoca societății socialiste multila
teral dezvoltate, să constituie o 
mîndrie a întregului nostru popor ! 
(Aplauze puternice, prelungite. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Aceasta pune în fața construc
torilor, a inginerilor și arhitecți- 
lor și, desigur, a consiliilor popu
lare, a comitetului municipal nou 
ales sarcini și răspunderi deosebit 
de mari. Am convingerea că toți 
acești factori, acționînd uniți, sub 

conducerea organizației de partid, 
vor ști să răspundă încrederii și, 
într-adevăr, își vor îndeplini cum 
trebuie marile răspunderi pe care 
le au. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trebuie acționat cu mal multă 
hotărîre pentru soluționarea pro
blemelor legate de transportul în 
Capitală. S-au stabilit, în această 
privință, un șir de măsuri care sînt 
în curs de aplicare ; dar este nece
sar să se facă totul, încît, în urmă
torii doi ani, practic să soluționăm 
complet problema transportului în 
Capitală, asigurînd o circulație co
respunzătoare a populației la locul 
de muncă și, în general, pentru toți 
cei care vor veni în București.

De asemenea, aș dori să atrag 
atenția consiliilor populare, comi
tetelor de partid, pe sectoare, pre
cum și noului comitet municipal 
de partid că este necesar să acor
de mai multă atenție problemelor 
bunei gospodăriri a Capitalei. Ele 
trebuie să asigure terminarea în- 
tr-o perioadă mai scurtă a amena
jării complete a lacurilor și spa
țiilor verzi din jurul Bucureștiului, 
să acorde mai multă atenție pro
blemelor privind condițiile de 
muncă și de viață ale oamenilor 
muncii din Capitală. Sînt prevăzute 
în această privință mijloacele fi
nanciare și materiale necesare. 
Realizarea prevederilor, a sarcini
lor stabilite în acest domeniu re
vine în întregime comitetului mu
nicipal, consiliului popular, orga
nizațiilor de partid, tuturor oame
nilor muncii din Capitală. Sînt 
convins că organizația de partjd, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
București vor face totul în această 
privință, vor răspunde acestor mă
suri prin muncă entuziastă, prin 
realizări tot mai mari în îndepli
nirea tuturor sarcinilor ce le revin. 
Aceasta va face ca, atît din punct 
de vedere al dezvoltării industria
le, al științei, culturii, învățămîn- 
tului, cît și din punct de vedere al 
locuințelor și al organizării vieții 
în Capitală, să putem obține rezul
tatele prevăzute în documentele ce 
vor fi adoptate de Congresul al 
XII-lea al partidului. Eu îmi ex
prim convingerea că toți comuniș
tii Capitalei vor fi în primele 
rînduri în această muncă de mare 
răspundere. (Aplauze și urale pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Dragi tovarăși, ’

Organizației de partid a Capita
lei îi revin sarcini mari — și 
aceasta impune să se acționeze cu 
hotărîre pentru creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid, al fiecărui comunist, în 
toate domeniile de activitate, de
oarece numai și numai de felul 
cum fiecare organizație, fiecare co
munist va ști să acționeze pentru 
unirea eforturilor tuturor oameni
lor muncii depinde realizarea cu 
succes a tuturor acestor obiective.

Avem în Capitală o organizație 
de partid puternică, cu peste 
325 000 de membri, cu un puternic 
activ de partid, cu cadre încercate, 
care au demonstrat prin întreaga 
lor activitate că știu să-și îndepli
nească în condiții bune îndatori
rile ce le revin. De aceea am de
plina încredere că și comuniștii 
organizației de partid din Bucu
rești vor răspunde exigențelor și 
cerințelor perfecționării întregii ac
tivități, ridicării muncii organiza
torice la nivelul cerințelor puse de 
Comitetul Central, al cerințelor ce 
vor fi stabilite de Congresul al 
XII-lea.

Va trebui acordată mai multă 
atenție problemelor promovării și 
pregătirii cadrelor, ridicării conti
nue a nivelului lor profesional și 
politic. în acest cadru, doresc să 
atrag atenția asupra necesității de 
a se acorda mai multă atenție pro
movării, într-o măsură mult mai 
mare, a femeilor, în diferite do
menii de activitate, de partid și de 
stat, economice și sociale. Pînă la 
Congresul viitor — al XIII-lea — 
sau pînă Ia viitoarea Conferință de 
partid a Capitalei va trebui să 
asigurăm ca cel puțin 35 la sută 
din cadrele noastre din diferite do
menii să fie din rîndul femeilor. 
Femeile au demonstrat, în muncile 
pe care le îndeplinesc, că nu lu
crează mai rău decît bărbații, cîte- 
odată chiar mai bine. Sînt convins 
că ele vor ști să-și îndeplinească 
în bune condiții răspunderile în
credințate de partid. Vom putea, 

astfel, să înfăptuim în viață prin
cipiile egalității, nu numai în teo
rie și nu numai la muncă, dar și 
în toate posturile de conducere. 
(Aplauze puternice, prelungite).

De asemenea, este necesar să se 
acorde mai multă atenție activită
ții politico-educative de formare a 
omului nou. Această activitate tre
buie să stea în centrul preocupării 
organizațiilor noastre de partid, a 
organismelor de educație și cultu
ră. Aș menționa că, și în acest do
meniu, Capitala deține un loc pri
vilegiat din punct de vedere al nu
mărului mare de factori care tre
buie să contribuie la munca poli- 
tico-educativă. Subliniez că este 
privilegiată numai din acest punct 
de vedere, pentru că, în ce priveș
te rezultatele muncii educative, 
n-aș putea spune același lucru.

Tovarășii care au vorbit în ca
drul conferinței s-au referit la cri- 
ticile pe care le-am formulat la 
consfătuirea din septembrie, spu- 
nînd că au înțeles pă aceste critici 
s-au referit și la Capitală. Eu aș 
completa că în primul rînd criti- 
cile de atunci au pornit de la une
le lipsuri foarte serioase existente 
în Capitală. N-am vrut să intervin 
în timpul dezbaterilor și să atrag 
atenția asupra acestui lucru. Am 
avut în vedere faptul că în Capi
tală sînt lipsuri foarte serioase în 
munca politico-educativă și că tre
buie să fie luate măsuri hotărîte 
în vederea îmbunătățirii întregii 
activități, în toate domeniile. Tre
buie acționat cu mai multă fermi
tate pentru combaterea diferitelor 
manifestări negative, a misticismu
lui, pentru ridicarea nivelului ge
neral de cunoaștere și cultură. Să 
unim eforturile tuturor organiza
țiilor de partid, ale organismelor 
de educație și cultură — atît ale 
celor subordonate direct Capitalei, 
cît și ale celor care sînt organisme 
centrale, dar își desfășoară activi
tatea în București și deci pe linie 
de partid răspund în fața organi
zației municipale pentru activita
tea Jor — pentru a obține o îmbu
nătățire radicală și rapidă a între
gii munci politico-educative. Este 
evident că în întreaga această ac
tivitate trebuie să pornim perma
nent de la concepția noastră revo
luționară, materialist-dialectică și 
istorică. Trebuie să acționăm nea
bătut pentru a asigura ridicarea 
nivelului ideologic al comuniștilor, 
al cadrelor de partid, pentru a îm
bunătăți activitatea învățămîntului 
de partid și a învățămîntului de 
stat. La consfătuirea din septem
brie, referindu-mă la învățămîntul 
de partid, am arătat că el trebuie să 
creeze nu ' funcționari, ci activiști 
revoluționari ; aș dori să extind 
aceasta, subliniind că, în general, 
întregul nostru învățămînt, pe lin
gă formarea specialistului cu înalte 
cunoștințe, trebuie să creeze și un 
revoluționar cu o bună pregătire 
politică și ideologică, cu o înaltă 
conștiință patriotică, revoluționară, 
militant ferm pentru socialism, 
pentru comunism, pentru pace și 
colaborare internațională. (Aplau
ze puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

în activitatea noastră este nece
sar să acordăm mai multă aten
ție evidențierii justeței politicii in
ternaționale a partjdului nostru, 

■politică ce corespunde pe deplin 
atît intereselor întregului popor, 
cît și cauzei generale a colaborării 
internaționale, a înțelegerii, des
tinderii și păcii. Trebuie să înțele
gem că dezvoltarea cu succes a 
construcției socialiste și comuniste 
în România — ca dealtfel în toate 
țările — este nemijlocit legată de 
politica de largă colaborare inter
națională, de dezvoltare a relațiilor 
cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu statele 
capitaliste dezvoltate, cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de orin- 
duire socială. Punem neabătut la 
baza acestor relații deplina egali
tate în drepturi,, respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecul în treburile interne, 
renunțarea la forță și la amenința
rea cu forța în viața internațională.

Este necesar să fim pe deplin 
conștienți că desfășurarea unei 
largi activități internaționale, în
făptuirea securității în Europa, so
luționarea tuturor problemelor nu
mai pe calea tratativelor și a re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu forța constituie factori esențiali 
pentru o politică generală de des
tindere și pace. De aceea, odată cu 
preocuparea pentru înfăptuirea 

sarcinilor noastre Interne, trebuie 
să acționăm cu și mai multă fer
mitate, pe arena mondială, pentru 
soluționarea problemelor interna
ționale într-un mod democratic, 
pentru realizarea noii ordini eco
nomice, pentru dezarmare — ast
fel încît să contribuim la reali
zarea pe planeta noastră a unei 
lumi mai drepte și mai bune, în 
care fiecare națiune să se poată 
dezvolta în mod liber, așa cum do
rește, fără nici un amestec din 
afară. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși,

Conferința organizației de partid 
din Capitală s-a desfășurat în spi
ritul deplinei unități în jurul Co
mitetului Central al partidului — 
ceea ce a caracterizat, dealtfel, 
toate conferințele județene de 
partid. Aceasta constituie chezășia 
că și în viitor organizația de 
partid a Bucureștiului — ca și ce
lelalte organizații de partid — își 
va uni și mai strîns forțele și va 
acționa într-un spirit de înaltă 
responsabilitate pentru îndepli
nirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea, că, la fel ca întotdeauna, 
Capitala va fi una din or
ganizațiile puternice, de bază, 
ale întregului nostru partid. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“).

Aș dori să remarc, de asemenea, 
dezbaterea responsabilă a proble
melor, spiritul critic și, într-o anu
mită măsură, chiar autocritic al 
conferinței. Am înțeles că timpul 
a fost scurt — de aceea nu a fost 
timp suficient pentru autocritică 
(animație în sală). Unii miniștri 
au considerat că au muncit atît de 
bine încît, în legătură cu activi
tatea lor, nu s-au făcut prea multe 
critici la Conferința organizației 
de partid a Capitalei. Eu i-am li
niștit, spunîndu-le că, totuși, mai 
au multe de făcut; dar și Capitala 
va avea în vedere ca, în viitor, să 

HOTĂRÎREA
privind susținerea propunerii ca tovarășul Nicolae Ceausescu 

să fie reales secretar general al partidului
Exprlmînd voința fermă a celor peste 325 000 de comuniști, a tuturor 

oamenilor muncii din Capitală, Conferința organizației municipale de 
partid București hotărăște în unanimitate să susțină propunerea reale
gerii, la Congresul al Xll-iea al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, exponentul strălucit al idea
lurilor și năzuințelor supreme ale întregii națiuni, în înalta funcție de 
secretar general al Partidului Comunist Român, cu ferma convingere că, 
prin aceasta, dă expresie unei opțiuni istorice, de adincă semnificație 
politică și patriotică, chezășie trainică a înfăptuirii neabătute a mărețelor 
obiective ce prefigurează modelul dinamic și luminos al societății româ
nești în această epocă glorioasă de mărețe împliniri socialiste.

Unanimitatea și entuziasmul cu care comuniștii din Capitală, într-un 
gînd și un cuget cu întregul nostru partid și popor, sint hotăriți să susțină 
propunerea ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reînvestit în această 
funcție supremă, afirmă, cu deosebită vigoare, coeziunea indestructibilă, 
unitatea în voință și faptă a întregii națiuni în jurul partidului, al secre
tarului său general, care, prin întreaga sa activitate clocotitoare, de 
revoluționar cutezător, dedicată încă din fragedă tinerețe împlinirii idea
lurilor de libertate, independență și suveranitate ale poporului, înfloririi 
patriei noastre socialiste, a marcat în hronicul de aur al istoriei Româ
niei perioada inaugurată de Congresul al IX-lea drept cea mai fertilă 
și bogată în realizări din multimilenara istorie a patriei noastre.

Astăzi, poporul nostru își reafirmă cu ardoare voința neclintită de a 
avea in fruntea partidului și a țării pe cel care întruchipează în mod 
minunat conștiința, trăsăturile și virtuțile sale, dragostea fierbinte de 
patrie, năzuința continuă spre progres, spiritul de dreptate, înțelepciunea, 
dirzenia, omenia, hotărîrea de a-și făuri un viitor tot mai luminos, prie
tenia și dorința de a trăi in pace cu toate popoarele lumii.

Adoptind această hotărire, sîntem profund convinși că săvîrșim un 
act de excepțională însemnătate pentru viitorul țării, pentru întreaga 
activitate a partidului nostru, pentru continuarea politicii sale Interne și 
externe științifice, profund novatoare, în a cărei elaborare șl înfăptuire 
rolul determinant, decisiv revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, 
prin tot ceea ce întreprinde, demonstrează strălucita sa capacitate de a

cunoaște in profunzime realitățile șl cerințele fundamentale ale dezvoltării 
țării noastre, de a analiza fenomenele și tendințele lumii contemporane, 
de a aplica creator principiile socialismului științific la condițiile concrete 
ale țării noastre.

înaltul prestigiu Internațional dobîndit de România, locul nicicînd mai 
demn și mai stimat pe care îi ocupă în rîndurile națiunilor lumii se 
datoresc politicii externe de largă deschidere promovată de partidul și 
statul nostru, activității internaționale excepționale pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară în spiritul unei înalte responsabilități, 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, nealiniate, cu celelalte state 
ale lumii, fără deosebire de orînduire socială, pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor progresiste, demo
cratice, antiimperialiste, pentru instaurarea în viața internațională a unei 
noi ordini economice și politice, a unui climat nou, de colaborare și 
cooperare între toate statele, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și aplicarea politicii interne și externe a partidului — contribuție 
ce-și găsește o nouă și strălucită confirmare în conținutul clarvăzător al 
proiectelor documentelor Congresului al Xll-iea — reflectă forța crea
toare a gîndirii și acțiunii sale revoluționare, care jalonează în chip 
magistral calea mereu ascendentă a patriei spre noi culmi de progres și 
civilizație.

Avînd ferma convingere, exprimată de toate organizațiile de partid și 
colectivele de oameni ai muncii din Capitală, că prosperitatea patriei și 
înflorirea națiunii noastre sint strîns legate de activitatea prodigioasă a 
celui mai Iubit fiu al poporului, Conferința organizației municipale de partid 
București hotărăște în unanimitate să susțină cu toată căldura, dragostea 
și adinca noastră recunoștință realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român — chezășia 
înfăptuirii neabătute a istoricelor hotărîri ce vor fi adoptate de Congresul 
al Xll-iea, a unor noi și mărețe împliniri ale României socialiste, a înain
tării ei viguroase spre comunism.

Candidații pentru organele centrale ale partidului
NICOLAE CEAUȘESCU, Mihai Anastasescu, Ion Avram, Ion Dodu 

Bălan, Gheorghe Bălăiță, Nicolae Bărbulescu, Radu Beligan, Ilie Bologa, 
Ion Bucur, Maria Caioianu, Dorina Ceguș, Maria Ciocan, George Ciucu, 
Eleonora Cojocaru, Valeriu Cristescu, lancu Drăgan, Aneta Duca, Nicolae 
Dumitru Ecobescu, Vasile Fica, Magdalena Filipaș, Petru Fluture, Nicolae 
Ganea, Panteiimon Găvănescu, Dumitru Gheorghe, Maria Gheorghe, Mih- 
nea Mihail Gheorghiu, Leonida Gherasim, Justin Grigoraș, Aurel Groapă, 
Mihai Jianu, Eugenia Mândiță, Nicolae Mihalache, Cornel Mihulecea,

Vasile Milea, Vasile Moise, Elena Nae, Gheorghe Pană, Barbu Petrescu, 
Emilian Petre Petroșanu, Constantin Pîrvulescu, Ion Popa, Ion Popescu, 
Vasile Pungan, Gheorghe Rădulescu, Vasile Răuță, Aurel Sandu, Grigore 
Constantin Săraru, Leon Iosif Steinbach, Virgiliu Stere, Lazăr Șandra, 
Ștefan Ștefănescu, Voicu Tache, Constantin Teodorescu, Dumitru Șerban 
Teodorescu, Ion Tulpan, Carolică Vasile, Ilie Văduva, Rodica Vilcu, Radu 
Voinea, Teodor Zamfirescu.

fie ceva mal critică în această pri
vință. (Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, nu mi-am pro
pus să vorbesc mult despre lipsu
rile Capitalei. Am lăsat ca aceasta 
s-o facă viitorul comitet munici
pal, trăgînd concluzii din confe
rință.' Fiecare organizație de partid, 
comitetele de sectoare trebuie să 
tragă concluziile necesare — și 
aceasta să se reflecte în felul în 
care se va acționa pentru soluțio
narea problemelor importante și 
complexe ce stau în fața organiza
țiilor de partid din București.

Este necesar să întărim continuu 
spiritul critic și autocritic, care 
constituie, dealtfel, o latură a de
mocrației de partid. Aceasta ne dă 
garanția că se va acționa cu toată 
fermitatea în vederea lichidării 
lipsurilor și perfecționării activi
tății, împotriva a tot ceea ce este 
vechi și perimat, pentru promo
varea cu curaj a noului în toate 
sectoarele de activitate. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Trebuie dezvoltat spiritul de 
exigență și răspundere în toate- 
domeniile, întărite controlul și în
drumarea prin soluționarea con
cretă, la fața locului, a probleme
lor.

Este necesar să perfecționăm 
continuu activitatea de partid, să 
lărgim democrația internă de 
partid, să se asigure consultarea 
tot mai largă și permanentă a 
membrilor de partid, a activului 
în toate problemele privind dezvol
tarea economico-socială, condițiile 
de muncă și de viață ale oameni
lor muncii, problemele politicii in
terne și externe. Dezvoltarea de
mocrației de partid trebuie înțe
leasă ca o necesitate obiectivă 
pentru perfecționarea și creșterea 
rolului conducător al partidului în 
toate domeniile de activitate. Tre
buie, de asemenea, să acționăm 
pentru întărirea continuă a legă
turilor partidului cu masele de oa
meni ai muncii, pentru consultarea 
largă a tuturor cetățenilor în toa
te problemele dezvoltării economi

ce șl sociale, ale politicii noastre 
în general. Dezvoltarea democra
ției socialiste constituie, de ase
menea, o parte integrantă a pro
cesului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și o 
necesitate obiectivă pentru a asigu
ra unirea eforturilor întregului po
por în construirea conștientă a 
noii orînduiri, participarea activă 
la realizarea Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea al parti
dului.

în încheiere, doresc să atrag a- 
tenția că, discutînd despre cincina
lul viitor, trebuie să facem totul 
pentru realizarea actualului cinci
nal. Mai avem un an și două luni 
— și trebuie luate toate măsurile 
pentru a realiza, în bune condi
ții, toate sarcinile pe acest an, pen
tru pregătirea temeinică a planu
lui pentru anul viitor și pentru 
realizarea cu succes a planului pe 
1980, deci a întregului cincinal 
1976—1980. De felul cum vom 
realiza cincinalul actual vor de
pinde și condițiile pe care le vom 
crea pentru înfăptuirea cu succes 
a obiectivelor viitorului cincinal. 
Iată de ce atrag atenția tuturor 
participanților la conferință ca, re- 
întorși acasă — cu impresiile bune 
de la conferință, cu perspectivele 
minunate pentru viitor — să trea
că cu toate forțele la muncă pen
tru a realiza obiectivele pe care 
le avem în acest cincinal. (Aplauze 
puternice, prelungite).

în încheiere, aș dori să exprim 
convingerea că organizațiile de 
partid, comuniștii și toți oamenii 
muncii din Capitală își vor înde
plini și în viitor, cu tot entuzias
mul și abnegația, îndatoririle de 
mare răspundere ce le au, că vor 
face să crească contribuția Bucu
reștiului la dezvoltarea generală a 
țării, la făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate, la ridi
carea bunăstării poporului, la în
tărirea independenței și suverani
tății patriei noastre ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scandează în
delung „Ceaușescu — P.C.R.!“).

După cum cunoașteți, în întrea
ga țară se desfășoară o amplă în
trecere socialistă între județe. Sper 
că organizația de partid a Capi
talei, comuniștii, toți oamenii mun
cii vor acționa în așa fel încît să 
ocupe un loc cît mai bun în a- 
ceastă întrecere, și, dacă se poa
te, chiar primul loc. Eu v-aș dori 
să ocupați primul loc, tovarăși ! 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu reales, la al 
XII-lea Congres !“).

Dragi tovarăși,

Aș dori să vă mulțumesc pen
tru manifestările la adresa mea, 
pentru adeziunea la propunerea 
de a fi reales ca secretar gene
ral al partidului. Apreciez aces
te manifestări ca o expresie a 
încrederii în politica partidului 
nostru, în faptul că, prin tot ceea 
ce fac, îmi îndeplinesc îndatorirea 
de soldat al partidului, de comu
nist de omenie, de militant al ma
relui nostru partid, pentru a asi
gura triumful comunismului în 
România, bunăstarea poporului, 
unitatea de nezdruncinat a parti
dului, independența și întărirea 
continuă a națiunii noastre socia
liste I (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
reales, la al XII-lea Congres !“).

Exprimînd deplina încredere în 
forța comuniștilor și a tuturor oa
menilor muncii din București, vă 
doresc dumneavoastră, tuturor te- 
lor ce muncesc din Capitala Româ
niei socialiste succese tot mai mari 
în toate domeniile, multă sănătate 
și multă fericire I (Urale și aplau
ze puternice ; se scandează minute 
în șir „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu reales, la al XII-lea 
Congres". într-o atmosferă deose
bit de însuflețită, toți cei prezenți 
la conferință ovaționează îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidului 
și președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Sub semnul deplinei unități
CONGRESUrpWDUiri, CONGRES¥lNTRfGlUI POPOR

IIpregătit de comuniști, de toți oamenii muncii într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate, de puternică angajare revoluționară

Panou 
de onoare 

în funcțiune — 
un nou laminor

Constructorii și montorii, îm
preună cu muncitorii și ca
drele tehnice de la întreprinde
rea de țevi din Roman au pus 
în funcțiune un nou laminor de 
tip „Stossbank", cu o capacitate 
de 79 000 tone țevi anual, care 
va contribui la creșterea pro
ducției unității cu circa 20 la 
sută. Realizate integral în țară, 
utilajele din dotarea noii capa
cități de producție dispun de un 
înalt grad de automatizare și 
mecanizare, ceea ce permite fa
bricarea unor țevi finisate cu 
diametre de 100 mm și un con
sum de metal mai mic cu 20 
la sută în raport cu liniile cla
sice de laminare.

Raportînd acest succes prfn- 
tr-o telegramă adresată Comite
tului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, co
lectivii! întreprinderii de țevi 
din Roman se angajează să de
pună toate eforturile pentru a 
traduce în viață, în mod exem
plar, sarcinile ce-i revin. (Ager- 
pres).

Au îndeplinit planul 
pe patru ani

în cinstea Congresului al 
XII-lea al partidului, 45 de uni
tăți economice din județul Pra
hova, printre care întreprinde
rea de utilaj chimic și uzina 
„1 Mai“ din Ploiești, întreprin
derea de mecanică fină din Si
naia, Salina Slănic, Întreprinde
rea ,,Electrocentrale“-Brazi, „Re- 
laxa“-Mizil, „Cablul românesc"- 
Ploiești, întreprinderea de piese 
turnate Cimpina, întreprinderea 
de geamuri Scăieni, și-au înde
plinit prevederile de plan pe 
patru ani ai actualului cincinal. 
Datorită avansului de timp ciș- 
tigat, aceste unități vor realiza, 
pină la finele anului, o produc
ție suplimentară în valoare de 
aproape 7 miliarde lei. (Con
stantin Căpraru).

Un număr de 18 unități din 
industria județului Iași rapor
tează îndeplinirea inainte de 
termen a sarcinilor de plan pe 
patru ani ai cincinalului. între 
acestea se află Combinatul de 
utilaj greu, Întreprinderile de 
antibiotice, de piese de schimb, 
„Țesătura", „Textila", de trico
taje „Moldova" dîh Iași, între
prinderea mecanică de material 
rulant și Fabrica de tricotaje și 
perdele din Pașcani, Se esti
mează că, pină la sfîrșitul anu
lui, aceste unități voi- realiza o 
producție industrială suplimen
tară de 3,3 miliarde lei. (Ma- 
nole Corcaci).

Colectivele muncitorești din Roman au hotărît:

PÎNĂ LA 19 NOIEMBRIE
VOM ÎNDEPLINI ANGAJAMENTUL 

PE ÎNTREGUL CINCINAL"
în aceste zile, colectivele muncito

rești ale municipiului Roman se află 
într-o perioadă „de vlrf" a întrecerii 
socialiste : luna noiembrie, luna 
Congresului al XII-lea al partidului, 
este declarată lună record. Pretutin
deni se înregistrează ritmuri Înalte 
de producție soldate cu rezultate deo
sebite, pe măsura dorinței fierbinți a 
celor 11 000 de comuniști, a tuturor 
oamenilor muncii din municipiu de 
a întîmpina marele eveniment din 
viața partidului, a poporului nostru 
cu un bilanț cit mai bogat de reali
zări. Care este obiectivul principal 
al acestor eforturi ?

— Ne-am propus ca pină la Con
gresul al XII-lea, municipiul nostru 
să-și îndeplinească integral angaja
mentul de a realiza, peste prevede
rile planului cincinal, o producție in
dustrială suplimentară de 1,3 miliarde 
de Iei — ne-a spus tovarășul Marin 
Apetrei, prim-secretar al Comitetului 
municipal Roman al P.C.R. în perioa
da care a trecut din acest cincinal am 
depășit cu regularitate sarcinile de 
plan, iar în aceste zile depunem efor
turi susținute pentru a atinge - cota 
finală a angajamentului amintit. Con
comitent, ne preocupă și obținerea 
eficienței scontate în urma acțiunilor 
privind ridicarea calității produselor, 
asimilarea unor noi produse, cu ca
racteristici superioare, reducerea con
sumurilor de materii prime șl ener
gie.

Despre felul în care se muncește 
în întreprinderile municipiului, des
pre preocupările din aceste zile ale 
comuniștilor, ale oamenilor muncii 
din cîteva unități din municipiu, am

discutat cu secretarii comitetelor de 
partid.

Ion Iordache, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea me
canică : Constructorii noștri de ma
șini au cea mai mare contribuție la 
îndeplinirea angajamentului munici
piului, contribuție pe care sînt hotă- 
riți să o mențină pină la finalizareu 
înfăptuirii lui. Pină la data începerii 
Congresului vom livra suplimentar 
cel puțin 10 strunguri carusel. Tot 
acum pregătim intrarea în fabricația 
de serie a noului strung carusel, cu 
diametrul de prelucrare de 2 200 mm, 
cu comandă numerică, utilaj de înal
tă tehnicitate prevăzut printre noută
țile cincinalului următor.

Vasile Ștefan, secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea de 
țevi : în aceste zile, eforturile lami- 
noriștilor noștri sînt îndreptate mai 
ales spre sporirea ponderii produse
lor de calitate superioară în totalul 
producției. Pină în ziua începerii 
Congresului vom livra cu 100 de tone 
mai multe țevi pentru cazane și 
extracție, sortimente de înaltă cali
tate care sporesc simțitor valoarea 
fiecărei tone de oțel prelucrate. Un 
alt obiectiv — scurtarea cu un tri
mestru a perioadei destinate atinge
rii capacității proiectate la laminorul 
nr. 2 de 6 țoii.

Iosif Pitner, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de ma
teriale de construcții : Ne-am propus 
ca pină la Congresul partidu
lui să rotunjim pină la 450 nu
mărul apartamentelor ce pot fi con
struite din panourile prefabricate pe

care unitatea noastră le-a produs 
peste plan numai anul acesta. La a- 
cestea vom adăuga și 30 de kilometri 
de tuburi din azbociment și alte pro
duse. Cu avansul înregistrat am creat 
condițiile pentru ca întreprinderea 
noastră să poată raporta îndeplinirea 
cincinalului incă în primul trimestru 
al anului 1980. Și tot în cinstea Con
gresului pregătim o premieră : intra
rea în probe tehnologice a unei noi 
linii de fabricare a tuburilor premo 
cu diametre de 1 200 mm.

Pentru a completa tabloul pre
zentat de interlocutorii noștri mai 
amintim citeva fapte : construc
torii de locuințe din municipiu 
lucrează acum la finisarea ulti
melor 50 de apartamente prevăzute 
pentru acest cincinal, care, în cin
stea Congresului, vor fi predate loca
tarilor ; la întreprinderea de tri
cotaje „Smirodava" s-au produs nu
mai pină acum cu 252 000 mai 
multe tricotaje decît în aceeași 
perioadă a anului trecut ; la Uzina 
de reparații de transformatoare șl 
aparataj electric s-a înregistrat a 
52-a inovație din acest cincinal, ridi- 
cindu-se la peste 11 milioane lei efi
ciența realizată pe această cale...

Un minunat buchet de fapte de 
muncă, de realizări de prestigiu pe 
care oamenii muncii din municipiul 
Roman le consacră Congresului al 
XII-lea al partidului, cînd vor ra
porta cu mîndrie’că și-au Îndeplinit 
angajamentul, că și-au respectat cu- 
vîntul dat.

Constantin ELAGOVICI 
corespondentul „Scînteii"

„Felix C 512"-o realizare 
a științei si tehnicii românești

După cum se știe, tehnica de 
calcul este un domeniu de avan
gardă al industriei constructoare de 
mașini. Unul dintre obiectivele im
portante ale actualului cincinal il 
constituie realizarea in țară, pină 
la sfîrșitul anului 1980, a peste 90 
la sută din necesarul mijloacelor 
de automatizare.

în anii acestui cincinal, specialiștii 
din domeniul tehnicii de calcul au 
realizat o serie de produse cu per
formanțe superioare care contribuie 
efectiv la creșterea productivității

muncii și la asigurarea unei calități 
superioare a producției. întărirea 
colaborării dintre institutele de 
specialitate și întreprinderi s-a 
dovedit o cale fructuoasă de per
fecționare continuă a calculatoare
lor românești. în fotografie : calcu
latorul „Felix C 512“, de capacitate 
medie-mare, unul din produsele 
competitive pe plan mondial, reali
zat de Institutul de tehnică de 
calcul și întreprinderea de calcula
toare electronice București.

„ÎN FIECARE ZI-UN SUCCES 
PENTRU AL XII-LEA CONGRES !"

Înflăcărate de această chemare, colectivele muncitorești
ale Doljului

Tuturor colectivelor muncitorești 
din industria Doljului le-a fost adre
sată cu cîtva timp în urmă chemarea 
„în fiecare zi, un succes pentru al 
doisprezecelea Congres I". Chemarea 
rodește acum din plin. I^a comitetul 
județean de partid sosesc necontenit 
mesaje. Ele anunță mereu noi reali
zări care se adună într-o inflores
cență bogată, tonică. Iată cele mal 
recente :

• Pină aseară, zece unități econo
mice au raportat Îndeplinirea planu
lui la producția globală industrială 
pe primii patru ani din acest cin
cinal.
• Colectivul Combinatului chimic 

Craiova, care deține 28 la sută din 
planul producției pentru export a ju
dețului, a anunțat că și-a depășit 
sarcinile de export cu 6 milioane lei. 
Alte 5 întreprinderi și-au îndeplinit 
sarcinile de export pe întregul an.

9 Telefon de la dispeceratul ter
mocentralei Ișalnița : a fost livrat 
sistemului energetic național cel 
de-al 260-lea milion kW/h — energie 
electrică realizată peste prevederile 
la zi ale planului.

Am putea continua această listă cu 
alte și alte succese, anunțate de zeci 
și zeci de- colective care adresează 
un bogat raport muncitoresc marelui 
forum al comuniștilor, al întregului 
popor.

în aceste zile m-am aflat în mij
locul celui mai puternic colectiv 
muncitoresc din Craiova — „Electro- 
putere". Pe buzele celor aproape 
13 000 de oameni ai muncii de aici 
— zîmbetul succesului. în jurul 
secretarului comitetului de partid 
al întreprinderii, tovarășul Nico
lae Nicolescu, pentru cîteva mo
mente, toată conducerea unității. Se 
certifica „actul de naștere" al unui

desfășoară o însuflețită întrecere
semnificativ succes dedicat apropia
tului Congres : în luna octombrie, 
colectivul întreprinderii „Electropu- 
tere" a realizat cel mai mare volum 
de producție din Istoria celor 30 de 
ani de la înființare (împliniți chiar In 
aceste zile premergătoare Congresu
lui).

Ne aflam la fabrica de locomotive, 
clnd, la unul din difuzoare, am au
zit : „Aici, stația de radioamplificare 
a uzinei. Transmitem emisiunea -P« 
coordonatele întrecerii socialiste». 
Știrea zilei : astăzi, colectivul nostru 
a raportat realizarea celui mai mare 
volum de producție"... Comunistul 
Nicolae Gugilă, secretarul oomitetului 
de partid al fabricii de locomotive, 
actualiza panoul „numărătorii inver
se". Ne spune :

— Atmosfera de lucru, acum, !n 
pragul Congresului, este Intr-adevăr 
însuflețitoare. Toată uzina merge ca 
un mecanism perfect și într-un ritm 
accelerat. Am raportat finalizarea 
celei de-a 500-a locomotive electrice 
de 5100 kW și realizarea, peste pre
vederile planului lunii octombrie, a 
3 locomotive. Am instituit, zilnic, 
analize operative ale realizărilor din 
ultimele 24 de ore. Iată, acum, am 
defalcat sarcinile pe secții, ateliere 
și echipe, pină la ultimul muncitor. 
Răspunderile comuniștilor s-au am
plificat. Pentru că un ' congres care 
va prefigura ridicarea României pe 
culmi inalte de progres și civiliza
ție se cuvine a fi intimpinat cu tot 
ce avem mai bun, dovedind că sîn- 
tem în măsură și gata să înfăptuim 
tot ce ne va cere. Vreau să vă spun 
că aceasta a fost și ideea care a do
minat toate discuțiile pe care le-am 
purtat, de curind, în adunarea gene
rală a oamenilor muncii consacrată 
dezbaterii planului pe 1980. Ideea

răspunderii comuniste pentru ceea 
ce avem de înfăptuit In viitor În lu
mina documentelor ce se vor afla 
pe masa de lucru a Congresului.

Și la fabrica de aparataj — record 
de producție. Tovarășul Vasile Vă- 
nuț, secretarul comitetului de partid 
din fabrică, care tocmai terminase de 
condus o consultare-dezbatere, unde 
s-au făcut, de către Întregul colec
tiv, propuneri multe și foarte judici
oase pentru buna fundamentare a 
planului pe anul viitor (propuneri 
consemnate ca răspunsuri la un 
chestionar întocmit de comitetul de 
partid al Întreprinderii), Îmi comu
nica faptul că s-au șl Înregistrat 
aici, In primele zile din luna no
iembrie, trei succese : 1) cel mal 
mare volum de producție — rea
lizat In octombrie ; 2) livrarea cel"i 
de-al 100 000-lea Întrerupător eleq Te 
de înaltă tensiune ; 3) realizare^ ’1 
premieră pe țară, a contactoar?’ r 
tripolare de 8 kV la 250 amperi.V

Vasile Vănuț explica toate acestea 
In felul următor :

— între cele nouă organizații de 
partid din fabrica noastră, numărînd 
690 de comuniști, se desfășoară 
acum o Întrecere sub deviza „Fapte 
comuniste pentru al XII-lea Con
gres". Este expresia directă a dra
gostei și atașamentului colectivului 
nostru față de partid, este partici
parea noastră muncitorească la pre
gătirea marelui eveniment din viața 
întregului popor — Congresul al 
XII-lea. Gîndim despre Congres ca 
despre viitorul pe care ni-1 visăm. 
Și iată, munca pentru acest viitor 
se desfășoară in plin 1

Nicolae BABA1AU 
corespondentul „Scinlelt"

„Decada artei și 
băcăuane"

în cadrul manifestă
rilor politico-ideolo- 
gice organizate in în- 
timpinarea Congresu
lui partidului, la Ba
cău a fost inaugurată 
ieri „Decada artei și 
culturii băcăuane", 
amplă acțiune cultural- 
științifică, la care 
participă mii de oa
meni ai muncii din 
județ. Decada a debu
tat cu simpozionul

„Era omului", presti
gioasă reuniune știin
țifică, organizată cu 
sprijinul Centrului de 
informare al O.N.U. 
pentru România.

Timp de zece zile, la 
casele de cultură, la 
cluburi, în întreprin
deri și in comunele 
aparținînd consiliilor 
agroindustriale Traian 
și Răcăciuni vor fi or
ganizate expuneri.

culturii

dezbateri, mese rotun
de, simpozioane pe 
teme științifice, socia
le și politice, vor fi 
vernisate expoziții de 
artă și carte. în același 
timp, formații artistice 
profesioniste și de 
amatori vor prezenta 
spectacole, recitaluri 
de poezie patriotică, 
concerte i.ichinate 
marelui forum al co
muniștilor. (Gheorghe 7 
Baltă). -,

(Urmare din pag. I)
binte pentru grija permanentă pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
acordă înfloririi continue a Capitalei, 
ca dealtfel a întregii țări, creșterii 
continue a nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in sală a prilejuit noi 
manifestări de stimă și dragoste față 
de cel mai iubit și stimat fiu al po
porului. Cei peste 1 000 de partici
pant!, delegații aleși în conferințele 
organizațiilor de partid ale sectoare
lor, precum și invitații la lucrări 
au ovaționat minute in șir, au scan
dat cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

La conferință au participat tovară
șii Constantin Dăscălescu, Gheorghe 
Oprea, precum și membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Desch.izind lucrările conferinței, 
tovarășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., a 
spus :

Este o deosebită cinste de a avea 
și cu acest prilej în mijlocul nostru 
pe secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

îngădUiți-mi să fiu mesagerul. 
gîndurilor și sentimentelor de dra
goste șl înaltă prețuire ce le nutrim 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu al po
porului, revoluționarul care și-a 
dedicat întreaga viață înfăptuirii 
cauzei nobile a socialismului și co
munismului, proeminentă personali
tate a lumii contemporane, a cărui 
activitate prodigioasă, pusă în slujba 
edificării unei lumi mai bune și mai 
drepte, a contribuit fundamental la 
creșterea fără precedent a presti
giului României in lume.

Este pentru noi o înaltă onoare 
ca, însuflețiți de profunde sentimen
te de cea mai aleasă stimă, să vă 
adresăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, în numele comu
niștilor, al tuturor locuitorilor Capi
talei, cel mai fierbinte salut și să 
vă exprimăm întreaga noastră recu
noștință și gratitudine pentru grija 
permanentă pe care o purtați dezvol
tării armonioase a municipiului 
București, oamenilor săi. înfloririi 
necontenite a patriei, ridicării nive
lului de trai al poporului nostru.

în continuare, tovarășul Gheorghe 
Pană a prezentat darea de seamă a 
comitetului municipal de partid, care 
a constituit o analiză cuprinzătoare, 
aprofundată a activității desfășurate 
pentru mobilizarea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din Capi
tală în vederea înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist

Conferința organizației municipale

Român, a Indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în acest sens s-a subliniat că 
comitetele de partid municipal și ale 
sectoarelor, organele și organizațiile 
de partid au pus in centrul preocu
părilor lor întărirea continuă a 
muncii politico-organizatorjce pentru 
perfecționarea întregii activități de 
organizare și conducere a producției 
și a muncii, realizarea și depășirea 
indicatorilor calitativi, creșterea efi
cienței economice. S-a relevat, 
astfel, că planul de producție pe pri
mii patru ani ai cincinalului 1976— 
1980 a fost îndeplinit la data de 5 
noiembrie anul curent, urmînd ca 
pină la 31 decembrie să se obțină o 
producție industrială suplimentară de 
peste 19 miliarde lei. Aceasta dă ga
ranția depășirii cu două miliarde lei 
a angajamentului asumat de orga
nizația de partid a Capitalei, de a 
realiza pe întreg cincinalul actual o 
producție peste plan de 25 miliarde 
lei. Totodată, au fost evidențiate ră- 
minerile în urmă in realizarea sar
cinilor la unele produse fizice, ex
port și investiții, care reflectă o 
serie de carențe în munca de partid 
depusă în această perioadă. Au fost 
relevate, de asemenea, realizările 
deosebite înregistrate pe tărim social 
în domeniul edilitar, menționîndu-se 
că în anii 1976—1979, în Capitală au 
fost date în folosință 86 260 aparta
mente și 17 200 locuri în cămine de 
nefamiliști, s-au ridicat numeroase 
obiective da interes social-cultural.

Relevîndu-se însemnătatea excep
țională a proiectelor documentelor 
Congresului al XII-lea ’al Partidului 
Comunist Român, se arată că orien
tările din Directivele Congresului se 
transpun și in Programul-directivă 
de dezvoltare economico-socială a 
municipiului București, care asigură 
un progres armonios și echilibrat al 
Capitalei, atît în perioada 1981—1985, 
cit și în perspectiva următorului de
ceniu.

în continuare au avut loc dezba
teri, în cadrul cărora au luat cuvîntul 
tovarășii : Carolică Vasile, prim-se
cretar al Comitetului de partid al 
sectorului 3, Emanoil Babici. directo
rul întreprinderii de mașini grele 
București, Elena Verona Burtea, se
cretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de confecții și trico
taje, Marian Avram, șef de echipă la 
întreprinderea „23 August", Erou al 
Muncii Socialiste, Tănase Florea, di
rector al întreprinderii de calcula-

de pa
toare electronice-București, Elena 
Nae, prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 6, Ion Neacșu, 
mecanic de locomotivă, secretarul bi
roului organizației de bază la Depoul 
C.F.R.-Călători București, Erou al 
Muncii “Socialiste, Nicolae Ganea, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular mu
nicipal, Maria Petre, maistru, secre
tarul comitețului de partid de la în
treprinderea „Tînăra Gardă", Ion Co- 
jar, director general al Centralei in
dustriale de motoare și materiale e- 
lectroizolante, George Ciucu. rector 
al Universității București, Eugenia 
Dobrescu, cercetător științific, secre
tar al comitetului de partid de la 
ICECHIM, Ion Dragu, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea de mașini-unelte și agre
gate București, Virgil Hampu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
U.T.C., Constantin Chiriță, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor# Marin 
Nedelcu, directorul general al Cen
tralei industriale de utilaj tehnologic 
și material rulant, Stelian Pătruțescu, 
director al Liceului industrial de 
electronică, Silviu Stănculescu. actor 
la Teatrul de comedie, general-colo
nel Milea Vasile, Marin Bunea, se
cretar al comitetului de partid de la 
întreprinderea „Vulcan", Eufrosina 
Păun, director al întreprinderii de 
industrializare a laptelui, Alexandru 
Oproiu, director al Spitalului Fun- 
deni, Stelian Necula, director al în
treprinderii de utilaj chimic „Grivița 
Roșie".

în darea de seamă prezentată, cît si 
în luările de cuvînt s-a subliniat că 
dezbaterea largă a proiectelor docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
partidului, elaborate cu contribuția 
decisivă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a prilejuit și in Capitală 
afirmarea adeziunii depline fată de 
conținutul acestor documente progra
matice, care prefigurează în chip stră
lucit minunatele perspective ale vii
torului socialist și comunist al patriei.

De la tribuna conferinței, în numele 
celor peste 325 000 de membri ai orga
nizației municipale de partid, al tutu
ror oamenilor muncii din București, a 
fost exprimată înalta apreciere față 
de activitatea neobosită desfășurată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului și statului, pentru 
inestimabila sa contribuție la înflo
rirea multilaterală a patriei. la 
triumful socialismului și păcii în în" 
treaga lume.

Au fost reafirmate încrederea 
nestrămutată in justețea politicii 
științifice consecvent revoluționare a 
partidului și statului nostru, hotă- 
rirea unanimă de a face totul pen
tru Înfăptuirea exemplară a măre
țelor obiective ce vor fi stabilite de 
apropiatul Congres al partidului.

Cu multă căldură și însuflețire, 
participants au susținut propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales la cel de-al XII-lea 
Congres in înalta funcție de secretar 
general al partidului, manifestin- 
du-și dragostea fierbinte și profunda 
prețuire față de marele fiu al 
României socialiste, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, 
care, prin remarcabilele sale calități 
de strălucit conducător și militant 
revoluționar, chezășuiește progresul 
neîntrerupt al patriei, creșterea pres
tigiului României socialiste pe toate 
meridianele lumii.

înfățișind succesele obținute de co
lectivele de muncă pe care le repre
zintă. vorbitorii s-au referit la ac
tivitatea desfășurată în vederea în
deplinirii prevederilor de plan. Ei 
au subliniat că în centrul atenției au 
Stat problemele privind realizarea 
producției fizice și nete, reducerea 
cheltuielilor de producție și îndeo
sebi a celor materiale, îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea eficien
tei economice. în spirit critic si auto
critic au fost relevate, de asemenea, 
o serie de neajunsuri, arătîndu-se că 
există rămineri in urmă in realizarea 
sarcinilor la unele produse fizice, la 
export și în domeniul investițiilor.

A fost evidențiată necesitatea de a 
se acționa mai susținut pentru utili
zarea cu randament maxim a capa
cităților de producție, folosirea cît 
mai eficientă a materiilor prime, ma
terialelor, energiei și combustibililor, 
punerea la timp în funcțiune a vii
toarelor investiții, aplicarea riguroa
să a noului mecanism economico-fi- 
nanciar, întărirea continuă a autocon- 
ducerii muncitorești și autogestiunii, 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de export și reducerea importurilor, 
în vederea creșterii eficientei activi
tății de comerț exterior, pentru afir
marea plenară a noii calități în în
treaga economie a Capitalei, asigu- 
rîndu-se dezvoltarea, modernizarea 
șl diversificarea producției. îndeo
sebi în ramurile de vlrf, purtătoare 
ale progresului tehnic.

A fost reliefat, totodată, aportul 

cercetării, ingineriei tehnologice și 
proiectării la înfăptuirea obiectivelor 
actualului cincinal, subliniindu-se, in 
același timp, necesitatea ca potenția
lul de cercetare din Capitală să-și 
aducă o contribuție mai substanțială 
la modernizarea producției, la eco
nomisirea riguroasă a resurselor ma
teriale și energetice.

în cadrul discuțiilor s-au relevat 
succesele importante obținute in ri
dicarea nivelului de trai material si 
spiritual al oamenilor muncii, creș
terea continuă a retribuției bănești 
a personalului muncitor, îmbunătă
țirea condițiilor de locuit, a asisten
ței sanitare, în general a calității 
vieții. Au fost dezbătute aspecte pri
vind perfecționarea continua a pro
cesului de integrare a invățămintului 
cu cercetarea și producția, îmbunătă
țirea conținutului științific al între
gului invățămint, în concordanță cu 
cerințele practice ale construcției so
cialiste.

Alți vorbitori au abordat probleme 
legate de educarea comunistă a oa
menilor muncii, de îmbunătățirea 
conținutului întregii activități ideolo
gice, politico-educative și culturale 
de masă, de perfecționare a stilului 
și metodelor muncii de partid, de 
valorificarea deplină a cadrului or
ganizatoric creat pentru întărirea 

■ democrației muncitorești.
Intimpinat cu deosebită căldură și 

mare insuflețire, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu profund 
interes și vie satisfacție, cu deplină 
aprobare, ea fiind subliniată, în repe
tate rinduri, de îndelungi aplauze, 
urale și ovații.

Adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la încheierea cuvîntării, 
tovarășul Gheorghe Pană a spus : 
„în numele delegaților și invitaților 
prezenți la conferința organizației 
noastre de partid, al comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Capi
tală, vă rog să-mi îngăduiți/' să vă 
adresez cele mai calde mulțumiri 
pentru aprecierile făcute la adresa 
activității organizației de partid a 
municipiului București și să vă ex
prim marea noastră recunoștință 
pentru indicațiile de o excepțională 
însemnătate pe care ni le-ați dat în 
vederea întăririi continue a muncii 
politico-organizatorice, perfecționării 
stilului și metodelor de muncă, creș
terii eficienței și obținerii unei noi 
calități în întreaga noastră activitate.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că sintem 
ferm hotărîți să nu precupețim nici 
un efort, să ne mobilizăm cu toate 
forțele, acționind exigent și energic, 
pentru lichidarea lipsurilor asupra 
cărora ne-ați atras atenția, pentru ri
dicarea continuă a nivelului calitativ 
al intregii noastre activități.

Avind drept model pilduitoarea 
dumneavoastră activitate, dăruirea și 
pasiunea revoluționară, comunistă, cu 
care acționați pentru ridicarea pe noi 
trepte de progres și civilizație a pa
triei noastre socialiste, vom milita cu 
nețărmurit devotament și energie 
pentru a traduce in viață politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărîrile de excepțio
nală însemnătate pentru viitorul ță
rii pe care le va adopta Congresul 
al XII-lea al partidului.

Hotărîți să întimpinăm Congresul 
al XII-lea al partidului cu noi și 
însemnate realizări, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face totul pentru 
ca sarcinile și angajamentele asuma
te să le realizăm in mod exemplar, 
contribuind astfel, așa cum ați spus, 
într-o măsură sporită, la accelerarea 
dezvoltării României socialiste, la ri
dicarea necontenită a nivelului de 
trai material și cultural al poporu
lui".

în sală domnește din nou o atmos
feră entuziastă, care relevă, în mod 
vibrant, dragostea fierbinte și pro
funda prețuire nutrite de toți cetă.- 
țenii țării față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul, revoluționarul, con
ducătorul iubit ce întruchipează cele 
mai strălucite virtuți ale națiunii 
noastre, constituind un pilduitor 
exemplu de patriot înflăcărat și in
ternaționalist consecvent, care nu 
cunoaște alt ideal mai inălțător de- 
cit slujirea devotată a partidului, 
patriei și poporului, a cauzei socia
lismului și păcii. Se scandează cu 
putere, minute în șir, „Ceaușescu — 
P.C.R." !

Participanții la conferință, dînd glas 
gîndurilor și sentimentelor de aleasă 
dragoste și profund devotament pe 
care comuniștii, toți locuitorii mu
nicipiului le nutresc față de partid, 
față de secretarul său general, au 
adoptat Hotărîrea privind susținerea 
propunerii ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de secretar general al parti
dului.

întreaga sală izbucnește în urale

și ovații. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu reales, la al XII-lea Con
gres", cel prezenți exprimîndu-și 
convingerea că prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in fruntea parti
dului și statului nostru constituie 
chezășia succeselor noastre viitoare, 
a progresului neîntrerupt, multilate
ral al României socialiste.

Delegații au aprobat apoi Hotă- 
rirea conferinței organizației muni
cipale de partid care prevede, printre 
altele : în domeniul economic — ma
jorarea cu două miliarde lei a an
gajamentului asumat inițial de 25 
miliarde lei, astfel incit în cincina
lul 1976—1980 să se realizeze o pro
ducție industrială peste prevederile 
planului de 27 miliarde lei ; crește
rea ponderii produselor noi și repro- 
iectate in valoarea producției-marfă 
la peste 50 la sută, față de 46,8 la 
sută planificat ; întreaga producție a 
anului 1980 (care este cu 32 la sută 
mai mare decit în 1976) să se reali
zeze cu același număr de personal 
muncitor și aceeași cantitate de 
energie primară consumată în pri
mul an al acestui cincinal ; economi
sirea in 19Ș0 pe ansamblul Capitalei, 
față de normele de consum, a 8 000 
tone metal ; 500 000 MWh energie
electrică. 30 000 tone combustibil 
convențional ; o producție netă su
plimentară pe anul 1980 în valoare 
de 400 milioane lei ; devansarea ter
menelor de punere în funcțiune la 
un număr de 10 capacități de pro
ducție. în domeniul activității poli- 
tico-ideologiee, cultural-educative șl 
artistice — o atenție deosebită va fi 
acordată îmbunătățirii conținutului și 
creșterii eficienței invățămintului po
litico-ideologic ; munca politică și 
cultural-educativă de masă va fi ori
entată spre mobilizarea tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii la reali
zarea indicatorilor de plan ; intensi
ficarea activității de educație patrio
tică a maselor, instaurarea fermă 
a principiilor eticii și echității socia
liste. respectarea intransigentă a ho- 
tăririlor de partid și a legilor țării ; 
traducerea in viață a Programului de 
măsuri al C.C. al P.C.R. privind edu
carea materialist-științifică a oame
nilor muncii ; în domeniul activității 
organizatorice și al vieții interne de 
partid — măsuri in vederea creșterii 
continue a rolului conducător al or
ganizațiilor de partid, integrării lor 
tot mai puternice în viața economi
co-socială a unităților, perfecționării 
stilului și metodelor de muncă.

în conformitate cu prevederile 
Statutului partidului și criteriile sta
bilite de plenara Comitetului Cen
tral, conferința a ales noile organ» 
conducătoare ale organizației muni
cipale de partid București și delega
ții pentru Congres, desemnînd, în 
aoelași timp, candidații pentru orga
nele centrale de partid.

în funcția de prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R. a fost ales tovarășul Gheorghe 
Pană.
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înalta apreciere și adeziune -a opiniei publice 
la propunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu 

privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste
O nouă și elocventă expresie a adîncirii democrației 

noastre socialiste

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu

Ieri a sosit în țara noastră
Franțois Mitterrand

Am luat cunoștință cu deose
bit interes de propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul generai al partidului, cu 
privire la creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste in viața social-po- 
litică a țării. Expresie a adîncirii 
continue a democrației noastre so
cialiste, aceste propuneri vin în 
întîmpinarea dorinței oamenilor 
muncii, a tuturor cetățenilor de cele 
mai diferite categorii și profesii de a 
participa și mai activ la făurirea 
viitorului luminos al poporului, 
nostru.

Sînt medic coordonator al Dispen- 
«arului de pediatrie „Grivița". Nu sînt 
membră de partid, dar încă de la în
ceputul activității mele, acum mat 
bine de un sfert de veac, și pînă azi 
am avut posibilitatea să particip la 
numeroase activități politice, sociale, 
obștești. Am putut să-mi spun cu-

Eforturi comune pentru înflorirea
Lucrez la „Hidromecanica" din 

Brașov. Este o întreprindere în care 
muncim, în strînsă frăție și unitate, 
un colectiv puternic de români, ma
ghiari și germani. O spun cu mina pe 
inimă și cugetul curat că aici, în 
întreprindere, ca șl în orașul in care 
trăim, în viața de toate zilele, noi 
ne-am simțit și ne simțim că facem 
pe î din aceeași colectivitate socia- 
lis din același popor, că nu există 
ab olut nici o deosebire nici în pri
vi ta condițiilor de muncă sau remu- 
n irii, nici a altor drepturi și a- 
v« aje. La noi în întreprindere — 
și iu numai La noi, ci în toată țara 
— singurul criteriu de apreciere a 
.nui om este munca omului. Iată de 

ce am primit cu deosebită satisfac
ție propunerile secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la creșterea 
rolului Frontului1 Unității Socialiste, 
propuneri care au menirea să creeze 
un cadru mult mai larg de antrenare 
a întregii populații a țării, fără deo
sebire de naționalitate, la viața so-

„Vreau să mă număr printre primii membri ai organizației 
Frontului Unității Socialiste din întreprinderea unde muncesc”

Am citit cu mult interes propune
rile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind perfecționarea activității 
Frontului Unității Socialiste. De la 
început țin să-mi exprim totala ade
ziune la conținutul lor, care atestă 
profunda cunoaștere a realității, spi
ritul novator, revoluționar care ca
racterizează întreaga activitate a 
secretarului general al partidului, 
pusă în slujba propășirii patriei, 
bunăstării celor ce muncesc. Pro
punerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu asigură, în fapt, tuturor 
cetățenilor cadrul adecvat de partici
pare directă la viața politică și so
cială a țării. De acum înainte, și noi, 
nemembrii de partid, vom putea 
aduce. în cadrul organizațiilor Fron
tului Unității Socialiste, o contribuție 
5r'orită la dezbaterea și adoptarea 
c» umentelor și hotărîrilor care pri

Toată recolta de porumb să ajungă 
grabnic în hambare!

Se poate spune că recoltarea pro- 
priu-zisă a porumbului s-a încheiat. 
A mai rămas de strîns producția de 
pe circa 41 000 hectare, cu mult mai 
puțin decît s-ar putea culege într-o 
singură zi. Totuși, și gospodarii cu
nosc bine acest lucru, recoltarea nu 
poate fi considerată încheiată decît 
atunci dnd întreaga producție ob
ținută a fost pusă la adăpost. Or, 
din acest punct de vedere, conduce
rile multor unități agricole nu au 
nici un motiv de autoliniștire. Și a- 
ceasta pentru că mai au de transpor
tat și depozitat mari cantități de po
rumb. După cum rezultă din datele 
centralizate la Ministerul Agricultu
rii, la 8 noiembrie, în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste se mai 
aflau în grămezi pe cîmp peste 
658 000 tone de porumb. Este o canti
tate foarte mare, care trebuie pusă 
mai repede la adăpost, spre a 
se evita orice depreciere, orice pier
deri de recoltă.

Desigur, în multe județe, aceste 
lucrări — transportul și depozitarea 
producției — care încununează de 
fapt munca și eforturile de un an de 
zile ale lucrătorilor din agricultură, 
au fost încheiate de mult timp. Dar, 
după cum reiese din tabelul de mai 
jos, într-un șir de județe se mai află 
la aoeastă dată pe cimp, in grămezi, 
cantități importante de porumb :

Cantitatea de po- 
Județu! rumb aflată

pe cimp (tone)

Dolj 12 000
Olt 19 468 

vîntul In cadrul sindicatului, ca 
membră a comisiei de femei, ca or
ganizator de cursuri de infirmiere de 
Cruce Roșie, ca responsabil de 
cursuri de reciclare și am contribuit 
la soluționarea unor probleme. în 
prezent fac parte din consiliul oa
menilor muncii de la Spitalul clinic 
central de copii „Grigore Alexan- 
drescu" din Capitală, in subordinea 
căruia se află unitatea noastră. 
Consiliile oamenilor muncii sînt or
ganisme create tot din inițiativa 
secretarului general al partidului și 
tot ca o cerință a perfecționării sis
temului nostru de conducere colecti
vă, democratică a activității în toate 
domeniile. Recentele sale propuneri 
trebuie apreciate ca un act de crea
ție politică revoluționară, menit să 
sporească eficiența cadrului demo
cratic în patria noastră, să atragă pe 
toți locuitorii țării care au depășit 

cial-politică a țării, la traducerea în 
viață a mărețelor obiective cuprinse 
în Programul partidului, a hotărîrilor 
însuflețitoare care vor fi adoptate de 
Congresul al XII-lea al partidului. 
Știm cu toții că asemenea măsuri, 
ca și altele inițiate in ultimii ani, 
se înscriu în preocupările constante 
ale partidului, ale secretarului său 
general, de adincire continuă a de
mocrației noastre socialiste.

Ca om al muncii de naționalitate 
germană, m-am bucurat și mă bucur 
de drepturi ți libertăți egale cu toți 
ceilalți cetățeni ai patriei noastre. 
Tocmai de aceea, deși nu sînt mem
bru al Partidului Comunist Român, 
îmi dăruiesc toată puterea mea de 
muncă pentru aplicarea politicii 
partidului in viață. Propunerile to
varășului Nicolae Ceaușescu creează 
un cadru organizatoric propice, care 
ne permite și nouă, nemembrilor de 
partid, să putem participa direct la 
conducerea societății, să ne aducem 
contribuția într-o măsură mai mare 
și în mod mai organizat decît pînă 

vesc progresul societății noastre so
cialiste.

Ca muncitor cu o activitate neîn
treruptă in producție de aproape 40 
de ani. aș dori să fiu printre membrii 
fondatori ai organizației Frontului 
Unității Socialiste ce va lua ființă 
în întreprinderea noastră, conștient 
că pe această cale voi putea aduce 
un sprijin sporit la rezolvarea pro
blemelor Întreprinderii, ale localită
ții în care trăiesc, ale întregii țări.

Nu pot spune că pînă acum noi, 
nemembrii de partid, am stat deopar
te de aceste probleme. Eram prezenți 
la viața sindicală și ne spuneam cu- 
vintul in adunarea generală a oame
nilor muncii din întreprindere, dar 
nu aveam o astfel de organizație cu 
activitate permanentă, care să reali
zeze unirea eforturilor noastre, să ne 
permită desfășurarea unei activități

Teleorman 66 262
Ilfov 64 020
Ialomița 148 300
Constanța 121 432
Tulcea 31 177
Brăila - 90 792
Buzău 2 500
Timiș 33 165
Arad 15 000
Galați 38 000
Vaslui 2 260
Iași 10 230
Mureș 1700

Rezultă, deci, că în unele din 
aceste județe porumbul aflat pe cîmp 
poate fi transportat și depozitat 
într-o zi. cel mult două. în schimb, 
în alte județe, și mai ales in cele 
mari producătoare — Ialomița, Con
stanța, Brăila, Ilfov, Teleorman. Ga
lați și Timiș — care, firesc, au un rol 
important in realizarea balanței de 
porumb a fondului de stat și pentru 
fabricile de nutrețuri combinate, can
titățile existente pe cîmp sînt foarte 
mari pentru perioada in care ne 
aflăm. S-ar putea invoca pentru mo
tivarea acestei rămîneri in urmă tim
pul nefavorabil din ultimele zile, care 
a îngreunat transportul producției. 
Acum insă, in toată țara, vremea a 
devenit frumoasă. Iată de ce, pentru 
comitetele județene de partid, pentru 
organele agricole și conducerile uni
tăților agricole din județele mențio
nate nu există în momentul de față 
o sarcină mai importantă decit aceea 
de a acționa cu toată fermitatea și 
răspunderea pentru ca, in cel mai

virsta de 18 ani, indiferent de națio
nalitate, la conducerea și soluțio
narea treburilor obștești. Și în co
lectivul nostru de muncă, unde 
fiecare, prin activitatea de zi cu 
zi, venim în contact cu părinții copii
lor la sănătatea cărora veghem, 
propunerea ca Frontul Unității
Socialiste să aibă organizații pro
prii este apreciată ca o nouă
posibilitate, larg democratică, o-
ferită fiecărui cetățean de a par
ticipa direct la viața social-poli- 
tică a țării, de a contribui și 
mai activ la dezbaterea și soluțio
narea problemelor care privesc 
mersul înainte al societății noastre 
socialiste.

Dr. Alexandrina Nora 
M1HA1LESCU
medic coordonator 
al Dispensarului de pediatrie 
„Grivița" din București

patriei comune
acum la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului nos
tru. Cu alte cuvinte, sîntem chemați 
și noi, nemembrii de partid — fie 
că sîntem români, maghiari sau ger
mani — să ne spunem cuvîntul. să 
fim efectiv părtași, în mod nemijlo
cit, la elaborarea tuturor hotărîrilor 
care privesc prezentul și viitorul tă
rii. îl asigur pe secretarul general 
al partidului că mă voi număra prin
tre primii care vor solicita să fie 
înscriși ca membri ai Frontului Uni
tății Socialiste, conștient fiind că în 
acest mod îmi îndeplinesc o înaltă 
și firească îndatorire civică, patrio
tică. Cu forțe unite și cu eforturi 
comune, vom participa și noi. ne
membrii de partid, in măsură mai 
mare decît pînă acum, la viața po
litică ți socială a patriei noastre co
mune.

Hans IHNATIUS 
muncitor la întreprinderea 
„Hidromecanica"-Brașov

politice. Or. noile organizații ale 
Frontului Unității Socialiste vor răs
punde tocmai acestor necesități.

Convins că sub conducerea dinami
că și clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Frontul Unității 
Socialiste va asigura mobilizarea tu
turor energiilor creatoare ale oame
nilor muncii, fie-mi îngăduit să 
transmit pe această cale secretarului 
general al partidului multă sănătate 
și putere de muncă. împreună cu an
gajamentul de a mă achita exemplar 
de sarcinile de producție, de toate 
obligațiile ce îmi vor reveni ca mem
bru al organizației Frontului Unității 
Socialiste.

Constantin Gh. POPA 
lâcătuș aju3tor la întreprinderea 
„Turbomecanica"-București

scurt timp posibil, întreaga producție 
de porumb să fie pusă la adăpost. 
Este absolut necesar să se acționeze 
în acest mod pentru a se preîntîmpi- 
na orice pierdere prin deprecierea 
recoltei.

Pentru intensificarea ritmului de 
transport, organele județene de pari 
tid și agricole trebuie să întreprin
dă măsuri energice în vederea utili
zării la întreaga capacitate a mij
loacelor de transport existente — au
tocamioane, tractoare cu remorci și, 
mai ales, căruțele pentru scoaterea 
producției de pe terenurile desfun
date. Cu fiecare autocamion, cu fie
care remorcă, cu fiecare atelaj tre
buie să se facă acum zilnic un nu
măr maxim de transporturi 1 Și în 
acest scop trebuie mobilizate la în
cărcare și descărcare toate forțele 
umane din unitățile agricole, de la 
sate. întrucît tocmai județele unde 
mai există porumb pe cîmp sînt mult 
întîrziate și in ce privește livrările 
la fondul de stat și in contul fabri
cilor de nutrețuri combinate, coloa
nele de transport trebuie dirijate cu 
prioritate spre bazele de recepție 
pentru achitarea integrală a cantită
ților contractate. Acum, din zori șl 
pină seara tîrziu, fiecare oră bună de 
lucru trebuie folosită cit mat intens! 
Pretutindeni unde mai este porumb 
pe cimp trebuie să se muncească 
fără răgaz, să nu se precupețească 
nici un efort pînă ce întreaga pro
ducție va fi pusă la adăpost și ferită 
de intemperii.

Aurel PAPADIUC

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, joi seara a 
sosit în Capitală, într-o vizită de 
prietenie in țara noastră, Francois 
Mitterrand, prim-secretar al Partidu
lui Socialist Francez. Oaspetele este 
însoțit de Jacques Attali, membru al 
Comitetului Director al partidului.

Vizita ministrului afacerilor externe
al Italiei

Joi seara a sosit în Capitală mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Italiene, Franco Maria Malfatti, 
care, la invitația ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, face o vi
zită oficială in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Aurel Duma, ministru

Cronica zilei
Joi după-amiază, tovarășul Virgll 

Trofin, viceprim-ministru al guver
nului, a primit pe Milojko Veliovici, 
președintele Camerei economice a 
Republicii Socialiste Serbia, și pe 
Ghinio Ganev, locțiitor al președin
telui Comisiei mixte româno-bulgare 
pentru problemele complexului hi
drotehnic Turnu Măgurele-Nicopole.

La întîlnire a luat parte Gheorghe 
Cocoș, adjunct al ministrului energiei 
electrice.

A apărut In limbile maghiară și germană, In broșură
Programul-directivă (Proiect) 

de dezvoltare economico - socială 
a României în profil teritorial 

în perioada 1981 -1985
EDITURA POLITICA

Salut călduros revistei
„Pentru

Se împlinesc 30 de ani de la apa
riția primului număr al revistei 
„Pentru patrie", editată de Ministe
rul de Interne. în acest răstitnp, re
vista a militat cu consecvență pen
tru transpunerea in viață a politicii 
partidului și statului nostru, pentru 
educarea cititorilor in spiritul dra
gostei nețărmurite față de patrie, a 
atașamentului fierbinte față de Par
tidul Comunist Român, față de cauza 
edificării socialismului și comunis
mului în România.

Revista și-a făcut o îndatorire 
de onoare din preocuparea stărui
toare pentru oglindirea eforturilor 
depuse de organele Ministerului de 
Interne, cu sprijinul larg al maselor 
de cetățeni, în apărarea cuceririlor 
socialiste ale poporului, a avuției na
ționale, a ordinii și liniștii publice. 
Revista și-a adus o contribuție im
portantă la educarea cititorilor in 
spiritul respectării neabătute a legi
lor statului nostru.

Revista „Pentru patrie" militează 
neabătut pentru creșterea continuă

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Școala contemporană. Părinți în... 

clasa I — reportaj-anchetă
16,30 Emisiune în limba germană » 

Conferința de partid a municipiu
lui București • Conferințe ale 
organizațiilor Județene de partid 
• în cinstea celui de-al XII-lea 
Congres al partidului — înde
plinirea exemplară a sarcini
lor de plan. Graficul inves
tițiilor. Pregătirea producției pen
tru 1980. Reportaje • Amplifi
carea rolului Frontului Unității 
Socialiste o Manifestări culturale 
în cinstea Congresului — reportaj 
filmat la Mediaș o în preajma 
Congresului partidului. Făgăraș — 
structurile industriei și ale civili
zației socialiste, exemple conclu
dente ale dezvoltării planificate în 
profil teritorial • Sub bolta înaltă 
a patriei. Recital de cîntece și ver
suri în cinstea patriei și partidu
lui • Trăsături concludente ale 
unei noi conștiințe politice. Dialog 
cu dr. Eduard Eisenburger, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană

18,25 Tragerea Loto
18,35 La volan —‘ emisiune pentru con

ducătorii auto
18,50 1001 de seri

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

11 și 12 noiembrie. în țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale în jumătatea de 
nord a țării și izolat în celelalte re

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.,' Ilie Rădulescu, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Mircea 
Malița, membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion Mărgineanu, 
ambasadorul României la Roma, șl 
Ernesto Mario Bolasco, ambasadorul 
Italiei la București.

(Agerpres)

Cu acest prilej s-a discutat asupra 
stadiului înfăptuirii programului de 
lucru hotărit la întîlnirea reprezen
tanților guvernelor Republicii Socia
liste România, Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, din luna sep
tembrie a.c. de la Drobeta Turnu- 
Severin, în legătură cu realizarea 
Complexului hidrotehnic Turnu Mă
gurele-Nicopole.

(Agerpres)

patrie"
a rolului maselor populare în apă
rarea valorilor fundamentale ale so
cietății, a legalității socialiste, în 
sancționarea și reeducarea prin 
muncă a persoanelor care comit 
abateri și încălcări ale legilor țării, 
normelor de conviețuire socială.

Parte componentă a presei noastre 
comuniste, revista „Pentru patrie" 
oglindește in paginile sale bărbăția 
și devotamentul nemărginit al lucră
torilor din cadrul Ministerului de 
Interne pentru îndeplinirea întocmai 
a tuturor misiunilor încredințate de 
partid și popor.

Cu prilejul acestei aniversări, co
lectivul ziarului „Scinteia" adresează 
revistei „Pentru patrie" un cald sa
lut tovărășesc și urări de noi succese 
în îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce-i revin în mobilizarea și edu
carea cititorilor săi, pentru a-și con
sacra toate forțele înfloririi Româ
niei socialiste pe calea luminoasă 
prefigurată de documentele progra
matice ale Congresului al XII-lea al 
partidului.

10,00 Telejurnal • INTENSA ACTIVI
TATE POLITICA ÎN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI

19.30 Toate forțele pentru îndeplinirea 
exemplară a planului

19.40 România, constelație de frumu
seți

80,10 Film artistic : ,,Din nou împreu
nă44. Premieră TV. O producție a 
Casei de filme cinci

21.40 Telejurnal
22,00 Închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 O viață pentru o idee : Tlmotel 

Cipariu (1805—1887)
16.30 Muzică populară
17,00 Emisiune de știință. Știința româ

nească față în față cu anul 2 000. 
Documentar inspirat din Progra- 
mul-directivă de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și de 
introducere a programului teh
nic (I)

17.30 Blocnotes — informații utilitare
17.50 Retrospectiva filmului românesc
18.40 Anunțuri șl muzică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • INTENSA ACTIVI

TATE POLITICA ÎN PREGĂTI
REA CONGRESULUI PARTIDU
LUI

19.30 Radar pionieresc
19.50 Muzica românească șl Interpret! 

de peste hotare
20,25 De pretutindeni — Vechi orașe 

bulgare
20.50 Studio liric '70
21.40 Telejurnal
22,00 închiderea programului 

giuni. Vînt slab pînă la moderat, cu in
tensificări locale de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, iar cele 
maxime între plus 4 și plus 12 grade, 
local mai ridicate în sudul țării. Di
mineața. pe alocuri, ceață. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii. Vînt 
slab pînă la moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN DANEMARCA

COPENHAGA
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Partidului Comunist din 

Danemarca, în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, tuturor 
membrilor și militanților partidului calde felicitări și cele mai bune urări 
de noi succese în activitatea consacrată promovării intereselor oamenilor 
muncii, ale poporului danez. Comuniștii, oamenii muncii din Republica So
cialistă România urmăresc cu interes și sentimente de solidaritate activita
tea comuniștilor danezi, consacrată apărării intereselor maselor populare, 
realizării aspirațiilor vitale ale poporului danez de progres, bunăstare și pace.

Partidul nostru comunist, Întregul popor român se află în aceste zile în 
ajunul unui eveniment de însemnătate istorică în viața țării noastre : cel 
de-al XII-lea Congres al partidului, chemat să dezbată și să adopte docu
mente de însemnătate excepțională pentru viitorul națiunii, care vor asigura 
în continuare înfăptuirea Programului partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și da înaintare a României spre comunism.

Dragi tovarăși,
Evenimentul remarcabil din viața partidului dumneavoastră, pe care ÎI 

sărbătoriți acum, are loc intr-un moment cînd în lume se produc mari 
transformări revoluționare, naționale și sociale, modificări pozitive în ra
portul de forțe pe arena mondială, ceea ce demonstrează hotărirea popoare
lor de a trăi libere și independente într-un climat de pace și securitate, de 
a fi stăpîne pe bogățiile lor naționale, de a hotărî propriul destin fără nici 
un amestec jn treburile interne.

Totodată, in condițiile ascuțirii contradicțiilor în viața internațională, 
sporirii cursei înarmărilor, creșterii decalajelor dintre țările dezvoltate eco
nomic și cele în curs de dezvoltare, se impune cu necesitate întărirea soli
darității și conlucrării, pe plan național și internațional, a tuturor forțelor 
muncitorești, democratice, progresiste in lupta pentru o politică nouă, da 
deplină egalitate, intre toate statele lumii, de independență și suveranitate, 
pentru trecerea la adoptarea unor măsuri concrete de dezangajare militară 
și dezarmare, pentru o nouă ordine economică și politică internațională.

Folosim ocazia sărbătorii dumneavoastră pentru a ne exprima convin
gerea că relațiile de solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Danemarca se vor dezvolta în continuare, 
în folosul întăririi prieteniei dintre popoarele român și danez, al extinderii 
bunelor relații existente intre România și Danemarca, al cauzei solidarității 
tuturor forțelor democratice și progresiste, al idealurilor păcii și socialis
mului.

Vă urăm, încă o dată, succes deplin In activitatea dumneavoastră pusă 
in slujba intereselor poporului danez, ale păcii, securității și colaborării in 
Europa și în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI' COMUNIST ROMÂN

Cu prilejul aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Tîrgoviște a avut loc, joi, o a- 
dunare festivă consacrată aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, la care au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
municipiului.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membrii delegației Asociației de 
prietenie sovieto-română, aflati în 
vizită în tara noastră, precum și re
prezentanți ai Ambasadei U.R.S.S. 
Ia București.

După ce a relevat semnificația isto
rică a mărețului eveniment. Gica 
Chiru. secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al P.C.R., a înfățișat 
realizările dobîndite de oamenii 
muncii sovietici în înfăptuirea socie
tății comuniste. Evoci nd apoi evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
vorbitoarea a subliniat importanta 
deosebită a întîlnirilor și convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev pentru con
tinua dezvoltare a acestor raporturi 
pe multiple planuri.

La rîndul său, V. G. Smimov, pre
ședintele Sovietului regional Novgo
rod, conducătorul delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-română, a 
evocat aportul revoluționarilor ro
mâni la apărarea puterii sovietice, 
în continuare, el a subliniat contri
buția decisivă a contactelor dintre 
conducătorii celor două partide și 
stațe in dezvoltarea relațiilor de. prie
tenie si colaborare româno-sovietice, 
în folosul reciproc, al cauzei socia
lismului și păcii in lume.

★
O adunare similară a avut loc, în 

aceeași zi, la clubul muncitoresc al 
întreprinderii textile din Arad, la 
care au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
numeroși oameni ai muncii. A vorbit

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în cîteva. rînduri
• Astăzi, la Brașov, are loc intîl- 

nirea internațională feminină ami
cală de handbal dintre selecționatele 
României și R.F. Germania. în ve
derea acestei partide, federația noas
tră a selecționat un lot din care fac 
parte, printre altele: Viorica Ionică, 
Virginia Constantinescu, Eva Gaal, 
Elena Văcaru. Maria Răducu, Nicu- 
lina Sasu și Maria Tordk. Din lotul 
echipei vest-germane se remarcă 
Britta Wattes, Renate Wolf, Baerbel 
Bock, Anni Placht și Renate Schulski. 
Jocul va începe la ora 18,00. Revanșa 
acestei partide se va disputa sîmbătă 
de la ora 18,00, tot la Brașov.
• Aseară s-a disputat în sala spor

turilor Floreasca din Capitală întîl
nirea masculină de baschet dintre 
echipele Dinamo București și Aris 
Salonic, contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni". Baschetbaliștii 
români, care pierduseră primul joc 
cu 74—76, și-au luat o binemeritată 
revanșă, ciștigînd cu scorul de 77—71 
(42—41), victorie decisă în ultimele 
minute de joc printr-un splendid 
efort al întregii formații dinamovis- 
te. Principalii realizatori, de la gazde, 
au fost Dan Niculeșcu (20). Uglai (17), 
Braboveanu (14), iar de “la oaspeți 
Papageorgiu (22) și Taylor (20).
• Au continuat partidele turneului 

internațional feminin de tenis de la 
Stuttgart. Rezultate tehnice : Jauso- 
vec (Iugoslavia) — Ruzici (România) 
6—3, 6—4 ; Bohm (Suedia) — Kiyo- 

Aurelia Leucean, secretară a comite
tului de partid, președinta consiliului 
oamenilor muncii din întreprindere, 
care a evidențiat semnificația epoca
lă a victoriei Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Relevînd, de asemenea, însemnă
tatea evenimentului aniversat, V. A. 
Demenciuk, consilier al Ambasadei 
U.R.S.S. la București, a înfățișat 
succesele obținute de popoarele U- 
niunii Sovietice, sub conducerea 
P.C.U.S., în realizarea societății co
muniste.

Referindu-se la strînsele legături 
de prietenie și colaborare statornici
te Intre partidele, țările și popoarele 
noastre pe baza comunității de orîn- 
duire și idealuri, vorbitorii au subli
niat că aceste relații se dezvoltă con
ținuți, în spiritul înțelegerilor, conve
nite cu prilejul întîlnirilor și convor
birilor la nivel înalt

★
Orchestra simfonică academică a 

Filarmonicii de stat din Moscova, 
care întreprinde un turneu in țara 
noastră, cu prilejul „Zilelor culturii 
sovietice", a susținut, joi seara, în 
sala Ateneului Român, un nou con
cert. Dirijat de Dmitri Kitaenko și 
avîndu-1 ca solist pe Viktor Pikaizen, 
concertul a cuprins Simfonia clasică 
de Prokofiev, Concertul pentru vioară 
și orchestră de Hrennikov și Simfo
nia a VI-a de Șostakovici.

După concertele prezentate in Ca
pitală și la Ploiești, artiștii sovietici 
vor fi, în zilele următoare, oaspeții 
publicului meloman din Craiova, Ti
mișoara și Cluj-Napoca.

★
în aceeași zi, în cadrul ciclului de 

manifestări culturale dedicate celei 
de-a 62-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, a avut 
loc, la Focșani, un spectacol al An
samblului de dansuri populare din 
R.S.S. Gruzină, iar la Cluj-Napoca, 
un spectacol susținut de un grup de 
balerini sovietici.

(Agerpres)

mura (S.U.A.) 6—2, 5—7, 6—1 ; Mar- 
sikova (Cehoslovacia) — Blount 
(S.U.A.) 7—5, 7—6 ; Margolin (S.U.A.) 
— Stove (Olanda) 6—3, 6—1 ; Evert 
(S.U.A.) — Redondo (S.U.A.) 6—1,
6—2 ; King (S.U.A.) — Anliot (Sue
dia) 6—3, 6—3.

în primul tur al probei de dublu, 
perechea Ruzici (România), Mandli- 
kova (Cehoslovacia) a învins cu 
6—4, 6—1 pe Margolin, Antonopolis 
(S.U.A.).
• Selecționata masculină de hand

bal a țării noastre, în frunte cu Mun- 
teanu, Durău, Voina, Birtalan, Stingă 
și Drăgăniță, va susține astăzi la 
Miinchen, cu începere de la ora 21,00 
(ora Bucureștiului), un joc amical în 
compania echipei R.F. Germania, 
campioană a lumii. Echipa-gazdă are 
în componență pe bunoscuții interna
ționali Hoffmann, Bartk, Brand, 
Spengler, Keller etc. Cea de-a doua 
partidă dintre echipele României și 
R.F. Germania este programată du
minică, de la ora 17,30 (ora Bucu
reștiului), în orașul Boblingen.
• La Berlin au continuat meciurile 

turneului internațional de hochei pe 
gheață pentru „Cupa prietenia" re
zervat echipelor de juniori. Rezul
tate tehnice : U.R.S.S. — Bulgaria 
13—0 ; Polonia — R.D. Germană (B) 
3—2 ; Cehoslovacia — România 10—1 
(7—1, 1—0, 2—0) ; R.D. Germană 
(A) — Ungaria 14—4.

• ILUMINAT PUBLIC 
CU INTENSITATE RE
GLABILA. In s u A- *e stu’ 
diază realizarea unui aparat e- 
lectronic cu ajutorul căruia se 
poate obține o economie de pînă 
la 40 la sută a consumului de 
energie electrică in rețeaua ilu
minatului public. Instalația per
mite să se regleze intensitatea 
luminii in funcție de necesitățile 
traficului (automobiliști și pie
toni). Pe măsură ce străzile de
vin mai puțin frecventate, in
tensitatea luminoasă a becurilor 
și tuburilor fluorescente scade 
treptat.

• CĂRBUNE LICHID. 
Specialiștii Institutului pentru 
Industria cărbunelui din Kato
wice au realizat o metodă de

lichefiere a cărbunelui. Grație 
acestei metode, din 100 kg de 
cărbune se obțin 64 kg de com
bustibili lichizi, 21 kg semicocs 
și 5 kg de produse chimice ga
zoase. Noul combustibil asigură 
centralelor electrice un randa
ment sporit, inlăturînd totodată 
poluarea mediului înconjurător.

• „RECICLAREA" BU
TELIILOR..., cum este numită 
In țările Pieței comune achizi
ționarea și refolosirea sticlelor 
goale, este menită să aducă eco
nomii substanțiale. Specialiștii 
afirmă că dublind cantitatea de 
butelii „reciclate" țările membre 
ale Pieței comune vor putea eco
nomisi 200 000 de tone petrol, 2 
milioane tone materii prime, ș.a. 
în Anglia există deja o rețea de 
„bănci de butelii" unde cetățenii

depun sticlele de care nu mal 
au nevoie. Anul trecut, in R.F. 
Germania s-a „reciclat" o can
titate de sticle insumînd 370 000 
tone, iar în Franța se speră ca 
pînă în 1982 să se achiziționeze 
și să se refolosească o cantitate 
de 600 000 tone de sticle.

• FRANCEZII SI TE
LEVIZIUNEA. Săptămînalul 
„Paris Match" publică în ulti
mul său număr rezultatul unui 
amplu sondaj în rîndurile tele
spectatorilor francezi tn legă
tură cu modul in care apre
ciază programele la televiziune. 
Majoritatea celor anchetați, 45 
la 6Ută, s-au declarat nemulțu
miți de calitatea programelor, 
tn timp ce numai 7 la sută con
sideră că acestea s-au îmbună

tățit. 43 la sută au declarat că 
in prezent consacră mai puțin 
timp decit inainte vizionării 
programelor TV, numai 20 la 
sută arătînd că urmăresc pro
gramele mai des ca în trecut. 
Motivele acestei „întreruperi a 
idilei dintre telespectatori și te
leviziune", pentru a folosi ex
presia revistei amintite, rezidă 
în numărul prea mare de emi
siuni cuprinzînd scene de vio
lență, in programarea unor se
riale străine în defavoarea ce
lor naționale, precum și a unui 
număr prea mare de filme, de 
cele mai multe ori de calitate 
mediocră. în general, comentea
ză „Paris Match" rezultatele 
sondajului, telespectatorii consi

deră că televiziunea este făcută 
nu pentru ,.a șoca", ci, dimpo
trivă, ea trebuie să aibă un scop 
educativ.

• MARY POPPINS ÎN 
VERSIUNE MODERNĂ. 
Mary Poppins, „zina modernă" 
care descinde din văzduh, este 
unui din personajele cele mai 
iubite de copiii de pretutindeni, 
cărțile al căror personaj central 
este fiind traduse în numeroase 
limbi, inclusiv in limba română. 
Iată că inventatorul englez Colin 
Prescot, gelos, probabil, pe 
popularitatea îndrăgitului per
sonaj, a realizat un aerostat

care permite unei persoane să 
se deplaseze în văzduh (vezi fo
tografia) și chiar să aterizeze pe 
acoperișuri, aidoma iui Mary 
Poppins, prin manevrarea unui 
dispozitiv relativ simplu. Bote
zat „Cloudhopper" (aparatul 
care zburdă printre nori), aero
statul sau „balonul unipersonal", 
cum i se mai spune, poate fi 
ușor transportat într-o valiză de 
mină. O dată despachetat, lan
sarea sa poate fi realizată in 
cîteva minute.

• COMORILE DIN 
TASSILI SUB PAZĂ.
2 000 de kilometri de capitala 
Algeriei , in centrul deșertului 
Sahara, se ridică masivul Hog- 
gar. Aici, in peșterile răspindi-

te pe o suprafață de cîteva sute 
de kilometri în regiunea Tassili, 
se găsesc cele mai vechi si tot
odată cele mai interesante „mu
zee de artă" ale lumii. Pe zidu
rile peșterilor au fost găsite, cu 
ani în urmă, mii de desene în- 
fătișînd oameni și animale da- 
tind din cele mai străvechi tim
puri. Sint renumitele picturi ru
pestre din Tassili, devenite cu
noscute în lumea întreagă. în 
ultimii ani. comorile din Tassili 
au început să cadă jertfă „ama
torilor de artă" care nu se mul
țumesc numai să le privească, ci 
iau cu ei, ca „amintire", bucăți 
de stîncă pictate. Pentru a le 
proteja împotriva dispariției, de 
curînd s-au luat măsuri severe. 
Printre altele, grupurile de vi
zitatori sînt însoțite de paznici.
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„Sint necesare măsuri urgente și eficiente 
împotriva politicii de apartheid"

Cereri unanime în plenul Adunării Generale a O.N.U.MANIFESTĂRI ÎN PREAJMA CONGRESULUI P.C.R.: 
„Un eveniment deosebit în viața României"

f DÎILHI 8 (Agerpres).— In numă
rul său pe luna octombrie, revista 

lind'iănă de politică externă „IN
TERNAȚIONAL REPORTER- a. 
r.publicat doua articole dedicate 
'(.cehii de-al XII-lea Congres al 
i Partidului ComUnist • Rontăn; inso
lite de fotografia, secretarului gene- 
"ral al P.C.R-, tovarășul Nicolae 
Ceâușescu.

In comentariul intitulat „Eveni-. 
1 ment deosebit in viața României — 
Congresul al XII-lea ai Partidului 
Comunist" sint prezentate pe larg 
marile succese obținute de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, în 
anii construcției socialiste. „Nicio
dată înainte, în lunga, sa existență 
— se menționează in articole — 
România nu a realizat atit de mult 
ca in epoca de profunde transfor
mări socialiste. mci odată nu a avut 
atitea proiecte îndrăznețe pe care 
le-a înfăptuit intr-o perioadă de 
timp atit de scurtă".

Relevind „perfectă concordanță 
dintre activitatea, internă, șj. exter
nă a P.C.R. și a României socia
liste" , comentariill retăvă eă aceas
ta reprezintă „sUrSă de bazi a pres
tigiului României pe arena inter

tn diferite țări au avut loc noi manifestări organizate In cinstea celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului. Comunist Român.

în POLONIA, la Fabrica de tex
tile din Kalisz a avut loc o adu? 
nare festivă. Ambasadorul Româ
niei la Varșovia, Ion Cosma, a în
fățișat succesele repurtate de po
porul român în înfăptuirea Progra
mului Partidului Comunist Român 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România. 
Au fost prezentate, totodată, orien
tările principale cuprinse în proiec
tele de Directive ale Congresului al 
XII-lea al P.C.R.

La HELSINKI a avut loc ver
nisajul expoziției „Chipuri șl ima
gini din pictura românească con
temporană". Pictorul Johannes 
Koroma, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie Finlanda—Româ
nia, a subliniat succesele obținute 
de poporul român în dezvoltarea 
economică și culturală a țării.

La Ambasada României din LU
XEMBURG a fost organizată o con
ferință de presă. Au fost Înfățișate

Acorduri de
LIBREVILLE 8 (Agerpres). — La 

Libreville a avut loc schimbul in
strumentelor de ratificare a unor 
importante acorduri de cooperare 
bilaterală încheiate între guverne
le Republicii Socialiste România și 
Republicii Gaboneze — acordurile 
comercial, de cooperare culturală și 
științifică și cel privind crearea co
misiei mixte de cooperare între 
România și Gabon. Din partea ga- 
boneză au participat ministrul afa
cerilor externe și al cooperării, 

națională", menționînd că „politi
ca externă ă Republicii Socialiste 
România se bazează pe principiile 
asigurării păcii și progresului so
cial, pe înțelegere și cooperare în
tre popoare".

„Poporul român — notează pu
blicația indiană —. are toate moti
vele să vadă în apropiatul Congres 
al XII-lea al P.C.R. uh eveniment 
istoric în dezvoltarea țării și, în 
același timp, un mare prilej pen
tru națiune de a-și afirma voința, 
de a-și aduce propria contribuție 
la transformarea lumii de astăzi 

. într-0 lume a națiunilor indepen
dente și suverane, a colaborării 
permanente. și echitabile". Prezen- 
tind documentele care vor fi supu- 

spre dezbatere Congresului, re
vista3 relevă, totodată, definirea 
clară a țelurilor și obiectivelor pe
rioadei următoare, apreciind că 
aceasta „demonstrează capacitatea 
de analiză a partidului, bazele rea

liste, riguros științifice, care deter- 
Ahihă adoptarea priorităților și mo
dalităților de acțiune în viitor, în 
strînsă corelație cu realitățile și fe
nomenele prezente".

Cu acest prilej Importanța deosebi
tă a Congresului al XII-lea al 
P.C.R-, precum și perspectivele pe 
care le deschide acesta în viața 
țării noastre.

O conferință de presă a avut loc 
și la Ambasada țării noastre din 
TEHERAN, în cadrul căreia au fost 
trecute în revistă succesele obținu
te de poporul român în construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, obiectivele și orientările 
privind dezvoltarea țării ce vor fi 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al P.C.R. Cotidianele „Bam- 
dad“ și „Teheran Times" au publi
cat articole care menționează schim
burile comerciale și cooperarea eco
nomică dintre România și Iran, 
evidențiindu-se posibilitățile de in
tensificare a raporturilor bilaterale.

Sub auspiciile Ambasadei Româ
niei din ISRAEL, a fost organizată 
o seară culturală românească.

cooperare româno-gaboneze
Martin Bongo, iar din partea româ
nă — ambasadorul României la Li
breville, Porfir Negrea.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ministrul gabonez al afacerilor ex
terne și al cooperării a exprimat sa
tisfacția guvernului său față de evo
luția pozitivă a relațiilor dintre cele 
două țări, la al căror curs ascen
dent au avut o contribuție esențială 
convorbirile dintre președinții 
Nicolae Ceâușescu și Omar Bongo, 
desfășurate la București, în iunie 
1975, și Libreville, în aprilie 1979.

NAȚIUNILE UNITE 8 — De la tri
misul special Agerpres, N. Chilie : 
Plenara Adunării Generale a luat în 
dezbatere punctul referitor la politica 
de apartheid dusă de guvernul sud- 
african, care are implicații profund 
negative atît asupra populației afri
cane majoritare din R.S.A., cit și 
pentru pacea și securitatea pe con
tinentul african și în întreaga lume.

Raportul anual al Comitetului spe
cial al O.N.U. împotriva apartheidu
lui și alte rapoarte alcătuite sub egida 
Națiunilor Unite pe baza cărora au 
loc dezbaterile Adunării Generale 
semnalează o agravare generală a si
tuației din R.S.A. și Africa Australă,

Reacții pe marginea proiectului de lege 

britanic în problema rhodesiană
LONDRA 8 (Agerpres). — Decla- 

rînd că guvernul apreciază că este 
pe punctul de a se ajunge la o so
luție în problema rhodesiană, mi
nistrul de externe britanic, lordul 
Carrington, a prezentat parlamentu
lui un proiect de lege care să-i per
mită transpunerea în viață a acordu
lui, îndată ce acesta va fi realizat. 
Lordul Carrington a precizat că gu
vernul se pronunță pentru suspenda
rea parțială, înainte de 15 noiembrie, 
a sancțiunilor economice impuse 
Rhodesiei, celelalte urmînd să fie 
ridicate după această dată, concomi
tent cu sosirea unui guvernator bri
tanic la Salisbury, pentru a prelua 
conducerea administrației în perioa
da de tranziție.

Purtătorul de cuvînt al Frontului 
Patriotic Zimbabwe a denunțat ho-

„Practicile protecționiste ale țărilor industrializate 
dăunează înseși intereselor comerciale ale acestora" 

O declarație a directorului general al G.A.T.T.
GENEVA 8 (Agerpres). — Direc

torul general al G.A.T.T., Olivier 
Long, arăta, în cadrul unui seminar 
asupra comerțului internațional, că 
una din trăsăturile cele mai izbitoare 
ale schimburilor comerciale interna
ționale din 1973 încoace este creș
terea exportului de mărfuri manu
facturate din țările bogate spre ță
rile în curs de dezvoltare. Țările 
bogate, a arătat el, riscă să piardă 
în scurtă vreme aceste piețe dacă 
nu încep și ele să importe mai sub
stanțial din țările în curs de dez
voltare.

Specialistul elvețian a evidențiat 
că importurile lumii a treia din ță
rile industrializate au fost în mare 
măsură finanțate prin împrumuturi 
masive de pe piețele de capital 
occidentale și că „multe țări în curs 
de dezvoltare se apropie în prezent 
de limita la care bancherii nu vor 
mai fi dispuși să le acorde credite". 
„Noi importuri ale țărilor în curs de 
dezvoltare vor trebui să fie finan

ca urmare a politicii anacronice de 
discriminare rasială, apartheid și ac
țiuni agresive repetate împotriva 
unor state africane independente pro
movate de autoritățile rasiste de la 
Pretoria.

Reprezentanții statelor care au luat 
cuvîntul în plenara Adunării Gene
rale au cerut în unanimitate să se 
examineze și să se adopte într-un 
spirit de urgență un set de măsuri 
eficiente împotriva guvernului mino
ritar rasist de la Pretoria care să-l 
oblige să respecte rezoluțiile O.N.U., 
să pună capăt politicii sale de discri
minări rasiale, apartheid, oprimare și 
agresiune.

tărîrea Marii Britanii de a prelua 
conducerea administrației în Rhode
sia și de a suspenda sancțiunile eco
nomice înainte de încheierea nego
cierilor care se desfășoară în prezent 
pentru soluționarea echitabilă a si
tuației din această țară, menționînd 
că ele echivalează, practic, cu recu
noașterea regimului marionetă de la 
Salisbury.

De asemenea, copreședinții Fron
tului Patriotic, Joshua Nkomo și Ro
bert Mugabe, au arătat că își vor 
preciza poziția după examinarea 
amănunțită a proiectului de lege bri
tanic, reafirmînd că „acest răspuns 
nu va fi formulat ca -da» sau «nu», 
ci în spiritul negocierilor, care trebuie 
să caracterizeze conferința" de la 
Londra în problema rhodesiană.

țate prin venituri provenite din ex
porturile lor".

Long a arătat că opinia publică 
din țările industrializate începe să 
înțeleagă că nevoia lumii a treia de 
echipament industrial este imensă, 
că ea are o forță de muncă în creș
tere și că abia a intrat în procesul 
de specializare în cadrul diviziunii 
internaționale a muncii — ceea ce 
creează posibilitatea unor masive 
exporturi ale țărilor bogate. „Mai 
puțini sint însă cei care înțeleg fap
tul că lumea a treia nu poate oferi 
piețe stabile și in expansiune pentru 
țările industrializate dacă acestea 
nu sint la rindul lor gata să cum
pere mai mult de la țările în curs 
de dezvoltare", a relevat Long. El a 
evidențiat în final imperativul ca 
economiile țărilor industrializate să 
se adapteze importurilor competitive 
din lumea a treia și a declarat că 
actualul răspuns protecționist al ță
rilor bogate dăunează pînă la urmă 
înseși intereselor comerciale ale 
acestora.

Președintele Iugoslaviei 
l-a primit pe ministrul 

de externe al R. P. Chineze
BELGRAD 8 (Agerpres). — Pre

ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, l-a primit, joi, pe mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Huang Hua, cu care a avut 
o convorbire prietenească — infor
mează agenția Taniug. După cum 
transmite agenția China Nouă, Huang 
Hua a transmis președintelui Tito un 
salut din partea premierului Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, Hiia 
Guofeng.

Totodată, ministrul de externe al 
R. P. Chineze a avut convorbiri ofi
ciale cu Iosip Vrhoveț, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
R.S.F.I. Problemele internaționale ac
tuale au făcut obiectul unui schimb 
de opinii, cele două părți exprimîn- 
du-și sprijinul față de popoarele 
din sudul Africii, Orientul Mijlociu 
și alte regiuni care luptă pentru li
bertate și subliniind importanța lup
tei pentru pace și împotriva a tot 
ce amenință pacea tn lume — rela
tează agenția Taniug. S-a exprimat, 
de asemenea, sprijinul față de O.E.P. 
în lupta pentru înfăptuirea drepturi
lor legitime ale poporului palesti
nian.

O atenție deosebită a fost consa
crată relațiilor bilaterale. S-a con
statat — după cum transmite agen
ția citată — că relațiile de colabo
rare bilaterale se dezvoltă foarte fa
vorabil, dar că relațiile economice 
rămîn în urma ansamblului relații
lor iugoslavo-chineze, exprimîndu-se 
opinia că există condiții pentru pro
movarea în continuare a colaborării.

Componența noului 
cabinet nipon

TOKIO 8 (Agerpres). — Primul 
ministru al Japoniei, Masayoshi 
Ohira, a anunțat componența noului 
cabinet, constituit după realegerea sa 
de către parlament în funcția de șef 
al guvernului, ca urmare a rezulta
telor alegerilor generale de la 7 oc
tombrie. Din cei 21 de membri ai 
guvernului, 15 nu au făcut parte din 
fosta echipă ministerială. în funcția 
de ministru de externe a fost numit 
Saburo Okita, specialist în probleme 
economice, care îi succede lui Sunao 
Sonoda. Secretar șef al cabinetului, 
respectiv purtător de cuvînt al gu
vernului, este Masayoshi Ito. Minis
terul de Finanțe a fost atribuit lui 
Noboru Takeshita, Ia Ministerul Co
merțului Internațional șl al Industriei 
a fost numit Yoshitake Sasaki, iar 
Keijiro Shoji — director general al 
Agenției de planificare economică. 
Enji Kubota a fost numit director 
general al Agenției de apărare, Ta- 
dao Kuraishi — ministru de justiție, 
Masao Onishi — ministrul poștelor 
și telecomunicațiilor, iar Kabun 
Moto — ministrul agriculturii, silvi
culturii și pescuitului. Primul minis
tru, Masayoshi Ohira, deține, de 
asemenea, și portofoliul de ministru 
al educației.

g^GEIXIȚIILE DE PRESA
ne scurt

O INIȚIATIVA A O.E.P. Potrivit declarațiilor unul purtător de cuvînt 
al Națiunilor Unite, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a fost 
informat câ o delegație a Organizației pentru Eliberarea Palestinei „se 
află în drum spre Teheran, pentru a Interveni în vederea eliberării osta
ticilor de la Ambasada S.U.A.". „Secretarul general al O.N.U, apreciază 
inițiativa O.E.P. și speră că ea va contribui la eforturile privind găsirea 
unei soluții", a arătat purtătorul de cuvînt.

ÎN SPRIJINUL UNEI INFOR
MĂRI OBIECTIVE. Directorul ge- 

1 neral al UNESCO, Amadou Mahtar
M’Bow, a declarat că UNESCO, 
opunindu-se monopolului asupra 
informațiilor, sprijină eforturile de- 

| puse de diferite state pentru a crea 
I agenții de presă naționale in sco

pul unei informări obiective.

CONTROVERSE INTERCOMU- 
• NITARE. Parlamentul (vest-) euro- 
Ipean, reunit la Strasbourg, a ho- 

tărît cu majoritate de voturi (de
putății francezi s-au opus) să pro
cedeze la controlul politicii agricole 

Ia Pieței comune, politică ce era 
definită pînă în prezent numai de 
miniștrii de resort ai „celor nouă". 

I între altele, Parlamentul (vest-) eu
ropean a hotărît reducerea aloca
țiilor bugetare consacrate susținerii 
„pieței produselor lactate" a „celor 

Inouă". Urmează însă ca și mi
niștrii agriculturii să se pronunțe 
asupra acestei probleme și să facă 

1 cunoscut dacă vor accepta sau nu 
deciziile parlamentarilor. Prin a- 
ceastă decizie, parlamentarii au 

Iales calea conflictului cu miniștrii 
agriculturii ai Pieței comune — 
relevă A.F.P.

I BILANȚ. Potrivit unui bilanț 
I efectuat de Serviciile meteorolo- 
1 gice americane, uraganele „David" 
Iși „Frederic", care au afectat la 

începutul lunii septembrie zona 
Mării Caraibilor și regiuni de pa 
litoralul Statelor Unite, au provo- 

Icat pagube materiale in valoare de 
trei miliarde dolari. 1200 persoa
ne și-au pierdut viața, iar alte 

■ 60 000 au rămas fără adăpost.

• UN STUDIU CONSACRAT MUN- 
I CITORILOR IMIGRANȚI din R. F.

Germania a fost realizat, din în
sărcinarea Ministerului Cercetării, 

Ide un grup de sociologi, economiști 
și psihologi vest-germani. Din stu
diu, care se întemeiază pe cerce- 

Itări efectuate timp de patru ani în 
rindul celor 4 milioane de lucrători 
străini care trăiesc în R.F.G., reiese 

Ică este necesar să fie aduse îmbu
nătățiri în ce privește statutul ju
ridic al imigranților, pentru lichi- 

I darea actualei inegalități a poziții
lor lor sociale.

| POZIȚIA REFRACTARA A PRETORIEI IN PROBLEMA NAMIBIEI. |
Guvernul de la Pretoria a condiționat participarea sa la Conferința pentru I 

I consultări în problema soluționării situației din Namibia, convocată de 1 
secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, de invitarea la dezbateri a ■ 

I reprezentanților regimului marionetă de la Whindhoek (nerecunoscut de I 
J Națiunile Unite), precum și de organizarea unor discuții preliminare între I 

autoritățile militare sud-africane și reprezentanți ai forțelor O.N.U. pentru

I Namibia. într-o declarație dată publicității în legătură cu poziția R.S.A., I 
reprezentantul la Națiunile Unite al Organizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a subliniat că regimul de la Pretoria „încearcă să

• torpileze conferința". ■

ÎNTR-UN RAPORT AL F.A.O. I 
(Organizația Națiunilor Unite pen- I 
tru Alimentație și Agricultură) se 
afirmă că stocurile mondiale de I 
cereale vor scădea cu 19 milioane I 
tone, ajungînd pînă la recolta de 1 
anul viitor la 250 milioane tone. ■ 
Raportul afirmă că anul viitor I 
stocurile mondiale vor reprezenta ■ 
doar 17 la sută din consumul de 
cereale pe timp de un an, nivel I 
considerat inadecvat pentru secu- | 
ritatea mondială în acest domeniu.

ALEGERILE DIN KENYA. La 8 I 
noiembrie, în Kenya au avut Ioc ■ 
alegerile legislative și locale, a pa- . 
tra consultare electorală de la ob- I 
ținerea independenței țării — în | 
1963 — și primul scrutin după Înce
tarea din viață a primului pre- I 
ședințe kenyan, Jomo Kenyatta.

CANDIDATURA. Guvernatorul . 
statului California, Edmund Brown I 
jr., și-a anunțat candidatura Ia ob- | 
ținerea învestiturii Partidului De
mocrat pentru alegerile preziden- I 
țiale de anul viitor. Brown este al | 
doilea om politic american, după . 
senatorul Edward Kennedy, care se | 
angajează în campania pentru ob- | 
ținerea învestiturii Partidului De
mocrat. Președintele Jimmy Carter I 
nu și-a anunțat încă oficial candi- I 
datura. •

ÎMPOTRIVA ACTIVITĂȚILOR I 
NEONAZISTE. Guvernul federal | 
al R. F. Germania s-a pronunțat 
pentru adoptarea de noi măsuri de j 
combatere a extremismului d aș 
dreapta. Ministrul justiției i .$ 
R.F.G., Hans-Jochen Vogel, a che 
mat să se ia în considerare cît mai \> 
grabnic posibilitatea unor amenda ' 
mente la legile în vigoare pentri L-n' 
a se elimina lacunele existente i 
legislația actuală în domeniul u5 I 
măririi penale a actelor comise dv 
neonaziști. a

DECES. Yvonne de Gaulle a In- I 
cetat din viață, în vlrstă de 79 de 
ani. Văduva fostului președinte al I 
Franței. Charles de Gaulle, fusese | 
Internată pentru a doua oară la 
Spitalul militar din Paris, după ce | 
în iulie a.c. suferise o intervenție I 
chirurgicală. Ceremonia funerară ' 
va avea loc Ia Colombey-les-deux- 
Eglises, unde a fost inhumat și ge- I 
neraiul de Gaulle.

CONfiRESUL

PCR ÎN SPIRITUL COEXISTENȚEI PAȘNICE, EXTINDEREA 
RELAȚIILOR ROMÂNIEI CU TOATE ȚĂRILE LUMII

„Sîntem animați de hotărîrea fermă de a acționa, în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice, pentru intensificarea colaborării 
multilaterale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, 
considerînd că aceasta corespunde intereselor reciproce, cauzei 
progresului general, păcii în lume".

NICOLAE CEÂUȘESCU
(Din Raportul prezentat la Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român)

Sltulnd cu consecvență pe primul plan of activității 
sale externe amplificarea șl diversificarea neîntreruptă 
a prieteniei frățești șl colaborării multilaterale cu toate 
statele socialist», acționind pentru extinderea conti
nuă a relațiilor cu țările car» au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, cu țările nealiniate, în 
curs de dezvoltare, România socialistă a acționat în 
același timp, în toți acești ani, pentru lărgirea, în spi
ritul coexistenței pașnice, a colaborării cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orînduire socială, Inclu
siv cu statele capitaliste dezvoltate, transpunînd în

acest fel în viață unui din obiectivele programatic» 
stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R.

O importanță esențială, determinantă tn lărgirea 
relațiilor României cu statele capitaliste dezvol
tate au avut contactele la cel mal înalt nivel, Iti
nerare Istorice ale tovarășului Nicolae Ceâușescu, 
întîlnlrlle pe care președintele republicii le-a avut la 
București cu numeroși șefi de 6tate occidentale, care 
au consemnat tot atîtea evenimente memorabile în 
cronica relațiilor bilaterale, ca șl pe planul vieții 
Internaționale.

.......................... w* r sr.-.; -----------------------------------------

Multiple contacte și întîlniri la cel mai înalt nivel
• Președintele Nlcoia» Ceâușescu a efectuat în această perioadă 

vizite de stat în 8 țâri capitaliste: Statele Unite (2 vizite), Jpponla, Fin
landa, Portugalia, Grecia, Turcia (2 vizite). Anglia șl Spania.

• Președintele Republicii Socialiste România a primit, totodată, la 
București, ]] Șefi ai unor astfel de state: Statelor Unite, Olandei, Re
publicii San Marino, Portugaliei, Belgiei, Austriei, Greciei, Franței. Luxem
burgului, Ciprului și Japoniei.

• In același timp, la Invitația președintelui republicii șl a primului 
ministru al guvernului român, ne-au vizitat țara prim-miniștri din Grecia, 
Austria, Franța, Turcia, Marea Brltanie, Italia, Finlanda, R.F.G., Noua 
Zeelandă și alte țări.

• în perioada de la Congresul al XI-lea, tovarășul Nicolae Ceâușescu 
a purtat, totodată, un mare număr de convorbiri prilejuite de prezența la 
București a unor delegații economice guvernamentale, miniștri de externe, 
delegații parlamentare, personalități de vază ale vieții publice din 
numeroase țări.

Contactele și schimburile de vi
zite s-au soldat cu semnarea unor 
importante documente politice, cu 
largă valoare internațională, prin 
aceea că ele definesc un tip nou, 
democratic, de relații internaționa
le, modalități de soluționare a ma
rilor probleme ale lumii de azi in 
interesul păcii și securității mon
diale. Au fost astfel încheiate și 
semnate la nivelul cel mai înalt :

• 1 TRATAT DE PRIETENIE Șl 
COLABORARE (CU PORTUGA
LIA)

• 3 DECLARAȚII SOLEMNE CO
MUNE (CU GRECIA, TURCIA Șl 
CIPRU)

• 6 DECLARAȚII COMUNE (CU 
MAREA BRITANIE — DOUA, 
STATELE UNITE, R.F.G., FRAN
ȚA Șl SPANIA).

• 20 COMUNICATE COMUNE.

Cheia bunelor raporturi: egalitate, stimă, respect reciproc
Relațiile dintre Republica Socialistâ România șl 

Statele Unite ale Americil se bazează pe țelurile și 
principiile Cartei Națiunilor Unite și ale Declarației 
privind principiile care guvernează relațiile dintre sta
tele participante, din Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa... Bazate pe ega
litate, respect reciproc și luarea în considerare a 
Intereselor lor, ele servesc cauzei păcii, securității șl 
cooperării în lume.

Din Declarația comună a președinților 
României șl S.U.A. (13 aprilie 1978)

Cele două părți consideră necesar să evidențieze 
în mod deosebit dreptul suveran șl fără restricții al 
fiecărui stat de a-și alege și urma propria cale de 
dezvoltare politică, economică șl socială, de a-șl dez
volta liber relațiile sale Internaționale.

Din Declarația comună româno-spanio- 
lă (26 mai 1979)

România șl Franța consideră că destinderea nu 
poate progresa fără instaurarea între toate statele 
a unui dialog liber, deschis și direct, pe baza Inde
pendenței șl egalității. Destinderea exclude politica 
de bloc sau 6fer» de influență.

Din Declarația comună române-fran- 
aeză (10 martie 1979)

Ambele părți au subliniat necesitatea ca soluțio
narea problemelor cărora comunitatea Internațională 
trebuie să le facă față să ss realizeze pe căi pașnic» 
șl prin negocieri, fără amenințarea cu forța sau uti
lizarea forței.

Din Comunicatul comun româno-oian- 
dez (16 mai 1975)

Evoluția ascendenta a colaborării economice

rare economică, au fost inițiate pe 
scară largă o serie de acțiuni de 
cooperare economică, industrială și 
tehnico-științifică, care s-au mate-

• în perioada 1 decembrie 1974—15 octombrie 
1979 au fost încheiate cu țările capitaliste dezvoltate 
16 acorduri de cooperare economică, ]] acorduri 
comerciale și de plăți șl 3 acorduri de cooperare 
tehnică, științifică și tehnologică.

Potrivit indicațiilor Congresului al 
XI-lea privitoare la necesitatea 
promovării unor forme noi, moder
ne, cu înaltă eficiență, de colabo-

• în această perioadă au fost create în țara noas
tră, In colaborare cu firme dintr-un șir de țări capi
taliste dezvoltate, următoarele societăți mixte de pro
ducție : „Oltcit" (în colaborare cu Franța), pentru 
producția de automobile de mic litraj, „Reșița Renk" 
(în colaborare cu R.F.G.), pentru producerea și co
mercializarea de reductoare, „Rifil" (în colaborare cu 
Italia), pentru producerea de fire și fibre sintetice,

Concomitent cu dezvoltarea rela
țiilor politice și economice, țara 
noastră a extins și diversificat con
tinuu schimburile științifice și cultu
rale' cu statele capitaliste dezvoltate, 
în această perioadă au fost înche
iate cu aceste țări 11 noi acorduri 
cultural-științifice, precum și nu

• Comerțul exterior ol României cu țările capita
liste dezvoltat» a crescut în acest răstimp cu 21 •« 
sută, reprezentînd, ca volum, droa 30 la ,uta din to
talul schimburilor noastre economic».

rializat In crearea da societăți mixte 
de producție sau de desfacere. In 
construirea de obiective comune sau 
în cooperarea pe terța piețe.

și „Roniprot" (în colaborare cu Japonia), pentru pro
ducerea de proteine sintetice.

întreprinderile românești de comerț exterior au În
cheiat, în același timp, cu firme și organizații econo
mice din țările capitaliste circa 100 de acțiuni da 
cooperare, marea lor majoritate vizînd Îndeosebi ra
murile cu tehnologii de vlrf.

meroase alte înțelegeri în domeniile 
învățămîntului, presei, turismului ș.a.

Aceste cifre pun in lumină rezulta
tele rodnice ale eforturilor întreprin
se de partidul și statul nostru pen
tru aplicarea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, privind mul
tiplicarea continuă, în spiritul prin
cipiilor coexistenței pașnice, a legă

turilor de colaborare pe multiple pla
nuri cu toate țările, indiferent de 
orînduirea socială, în conformitate cu 
interesele poporului român, ale păcii, 
destinderii și înțelegerii pe întreg 
globul.

Grupa) realizat de 
Radu BOGDAN

Măsuri vizînd 
normalizarea situației 

din Bolivia
• Apel la inițierea unul dl: o° 
log cu toate sectoarele vi „ 
politice interne • înceta .e« 

grevei generale
LA PAZ 8 (Agerpres). — înțr-o 

alocuțiune radiotelevizată, colonelul 
Alberto Ngtusch Busch, care a pre
luat puterea in Bolivia la 1 noiem
brie — a anunțat un program da 
măsuri politice. între acestea se nu
mără abrogarea legii marțiale, supri
marea cenzurii, restabilirea libertă
ților democratice, eliberarea deținu- 
ților politici arestați după înlăturarea 
precedentului regim, Încetarea ope
rațiunilor militare cu caracter repre
siv și asigurarea condițiilor pentru 
desfășurarea normală a activității 
parlamentare, sindicale și universi
tar» din țară. Totodată, el a lan
sat — potrivit agenției Prensa La
tina — un apel la inițierea unul 
amplu dialog cu „partidele șl alte 
Instituții din țară. Noii» autorități 
de la La Paz au hotărit, de aseme
nea, să organizeze alegeri prezi
dențial» șl municipal» la o dată ce 
va fi convenită in.- cadrul acestui 
dialog cu torțele politice din țară.

★
Centrala Muncitorească Bollviană 

(C.O.B.) — cea mai puternică organi
zație din țară — a dat publicității un 
comunicat in care anunță suspenda
rea grevei generale declanșate la 1 
noiembrie, după înlăturarea vechiu
lui regim.

SALVADOR

Acord Intre noile autorități 
și organizațiile de masă
SAN SALVADOR 8 (Agerpres). — 

tn baza unul acord la care a ajuns 
cu Junta Revoluționară d» Guver- 
nămtnt din Salvador, Blocul Popular 
Revoluționar (B.P.R.) din această 
țară — gruptnd mai multe organi
zații de masă salvadoriene ce s-au 
opus noilor autorități ce au pre
luat puterea Ia 15 octombrie — și-a 
retras detașamentele ce dețineau 
controlul asupra ministerelor muncii 
și economiei, eliberind, totodată, pe 
ostatici — titularii portofoliilor res
pective și funcționari ministeriali. 
Măsura a fost luată ca urmare a în
cheierii cu succes a negocierilor din 
ultimele două zile purtate de repre
zentanții B.P.R. și ai Juntei Revolu
ționare de Guvernămint, negocieri 
soldate, potrivit agenției Prensa 
Latina, cu un acord prin care auto
ritățile guvernamentale se angajează 
„să facă pași efectivi pe calea solu
ționării în decurs de aproximativ o 
lună de zile a cererilor formulate de 
B.P.R." vizînd reajustarea salariilor 
oamenilor muncii, scăderea prețuri
lor produselor de primă necesitate, 
soluționarea prin mijloace adecvat» 
și sub egida organelor de stat a liti
giilor de muncă, dizolvarea organi
zațiilor represive paramilitare.
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