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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare

Republicii Coasta de
Vineri. 20 august, președintele Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe

Adonit ’Manouan, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo-
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a ambasadorilor

Fildeș
tențiar al Republicii Coasta de Fildeș 
în țara noastră. (Continuare în pag. 
a V-a).

Republicii Costa Rica
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri după-amiază, pe

noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Costa Rica 
în țara noastră, Alexander Guerra

Alvarado, cu prilejul prezentării scri
sorilor de acreditare. (Continuare in 
pagina a V-a).

INCHEEREA UlCRilM MSFOIH K LUCRU K LA C.C. AL P.U.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri au 
continuat, la C.C. al P.C.R., lu
crările consfătuirii de lucru la 
care au participat primii secre
tari și secretarii cu probleme 
agrare ai comitetelor județene 
de partid, directorii direcțiilor 
generale județene pentru agri
cultură și industrie alimentară, 
ai trusturilor întreprinderilor a- 
gricole de stat, trusturilor pentru 
mecanizarea agriculturii și trus
turilor horticole, președinții uniu
nilor județene ale cooperativelor 
agricole de producție.

La consfătuire au luat parte 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Politic Executiv, se
cretari ai C.C. al P.C.R.

Au participat, de asemenea, 
șefi și adjuncți de șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid, cadre de conducere din 
Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare și din alte in
stituții centrale, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, redactori-șefi ai presei 
centrale.

Participanții la dezbateri, în 
"Jen și pe grupele de lucru, au 
s,'^liniat că această consfătui- 

./e, organizată din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
care a dezbătut probleme de 
deosebită importanță pentru 
dezvoltarea continuă a agricul
turii noastre socialiste, este o
(Continuare în pag. a Il-a)

40 de unități economice 
din județul Teleorman

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Oamenii muncii din 40 de unități 
economice ale județului Teleorman 
raportează in cinstea zilei de 23 
August îndeplinirea înainte de ter
men a planului pe 8 luni din acest 
an la producția-marl’â. Succesul, 
care se datorează în principal creș
terii productivității muncii și valo
rificării superioare a materiilor 
prime, va permite realizarea, pînă 
la finele lunii august, a unei pro
ducții suplimentare în valoare de 
peste 223 milioane lei. Se eviden
țiază, prin rezultatele obținute, co
lectivele de la Schela de extracție 
Videle, întreprinderea de utilaj chi
mic Tr. Măgurele, întreprinderea de 
țevi sudate Zimnicea, întreprinde
rea mecanică de material rulant și 
întreprinderea mecanică pentru a- 
gricultură și industrie alimentară 
din Roșiori de Vede, Fabrica de 
prefabricate din beton Alexandria. 
(Stan Ștefan).

29 de unități economice 
din județul Galați

în cinstea marii sărbători națio
nala, .29 .de .unități, economice, din 
județul Galați au raportat realiza
rea planului pe 8 luni. Intre aces
tea ■ se numără întreprinderea 
„Electrocentrale“, Stația de sortare 
a minereului, întreprinderea pisci
colă, întreprinderea județeană de 
producție industrială și prestări ser

vicii. Cele 29 de unități economice 
gălățene vor realiza peste plan, pînă 
la sfîrșitul lunii august, o produc
ție industrială in valoare de circa 
240 milioane lei. (Dan Plăeșu).

25 de unități industriale 
din județul Harghita 

întîmpinînd cu noi și remarca
bile fapte de muncă marea noastră •„ 
sărbătoare națională, oamenii mun
cii români și maghiari din 25 de 
unități industriale din județul Har
ghita raportează îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan la pro- 
ducția-marfă și fizică pe 8 luni ale 
anului. Acest succes se datorează 
creșterii productivității muncii, asi
milării în producție a unei largi și 
variate game de produse noi, fapt 
ce a permis satisfacerea solicitări
lor suplimentare ale beneficiarilor 
interni și partenerilor externi. Cele 
mai bune rezultate au fost obținu
te de colectivele de la întreprinde
rea de fier Vlăhița, întreprinderea 
de producție industrială pentru 
construcții căi ferate Miercurea 
Ciuc, întreprinderea de matrițe și 
piese din fontă Qdorheiu Secuiesc, 
întreprinderea minieră Harghita șl 
întreprinderea frfrestieră, exploata
re și transport Miercurea Ciuc. Cele 
25 unități industriale harghitene 
vor realiza și livra pînă la sfîrșitul 
lunii august un volum de produse 
în valoare de peste 100 milioane lei. 
(I. D. Kiss).

Stimați tovarăși,
în cadrul consfătuirii de lucru 

— la care participă primii secretari 
ai comitetelor județene, cadre de 
partid și din agricultură din toate 
județele — s-a analizat pe larg 
modul cum s-au desfășurat lucră
rile agricole în prima parte a anu
lui 1982 și s-au discutat măsurile 
pentru mai buna desfășurare a lu
crărilor din a doua parte a anu
lui, pentru strângerea la timp și 
fără pierderi a recoltelor de toam
nă, executarea însămînțărilor, a a- 
răturilor de toamnă și a celorlalte 
Săltări din toate sectoarele agri- 
), Jurii.

/>upă cum este bine cunoscut, lu
crările agricole din primăvară și 
din vară s-au desfășurat în condiții 
mai bune. Am avut o iarnă grea 
și cu puțină zăpadă, iar primăvara 
a fost rece și, în general, cu pre
cipitații slabe. Deci au fost condi
ții climatice nu din cele mai fa
vorabile. Cu toate acestea, am ob
ținut la cereale păioase — grîu, 
secară, orz și altele — o recoltă pe 
care am putea s-o apreciem bună, 
realizînd o producție de peste 9 mi
lioane tone, din care peste 6- mi
lioane tone grîu.

De asemenea, celelalte culturi se 
prezintă, pe ansamblu, bine. Po
rumbul promite o recoltă bună și, 
practic, nimic nu mai poate in
fluența realizarea acestei recolte. 
Avem, de asemenea, condiții bune 
să obținem o producție bună de 
legume, sfeclă, cartofi, fructe, stru
guri. S-au dezvoltat bine și însă- 
mînțările în culturile duble. A- 
ceasta asigură, pe ansamblu, condi
ții pentru o bază furajeră cores
punzătoare în zootehnie.

Pe baza a ceea ce cunoaștem pînă 
acum, putem aprecia că recolta din 
acest an va fi bună, iar la cereale 
avem condiții să realizăm prevede
rile planului și să depășim 1000 
de kg de cereale pe locuitor.

Ținînd seama de condițiile de 
climă din prima parte a anului, 

4se poate spune că rolul hotărîtor 
în obținerea unei recolte bune l-a 
avut realizarea la timp și în con
diții bune a însămînțărilor de 
toamnă și a arăturilor adînci. A- 
vem — după cum s-a menționat 
și aici — un număr de județe care 
au obținut recolte bune. Avem la 
I.A.S., în unele județe recolte de 
grîu de peste 4 000 kg la hectar 
sau recolte de peste 3 500 în mul
te județe — și, ceea ce este mai 
important, aceste recolte s-au ob
ținut în unele județe care, de re
gulă, nu aveau recolte prea mari. 
Desigur, avem recolte bune în 
Brăila, în Constanța, avem recol
te relativ bune și în Ialomița, și 
în Călărași, și în Olt. și în Dolj ; 
dar merită subliniate îndeosebi re

coltele bune din Prahova, de pes
te 3 600 kg media pe județ, din 
Covasna, de peste 3 200 kg, din Ar
geș, de peste 3 000 kg la hectar. 
Deci s-au obținut recolte bune și 
în județele de deal, acolo unde se 
spunea în trecut că e greu să se 
obțină producții mari. Avem, din 
păcate, un număr de județe cu 
recolte slabe, și aș menționa Ti
mișul, care a obținut o recoltă 
foarte slabă în raport cu condiții
le din acest județ — ceea ce a- 
rată lipsurile grave din activitatea 
organelor agricole, cît și din ac
tivitatea organelor de partid din 
Timiș. Recolte slabe sînt însă și 
în . alte județe, cum sînț Bihorul, 
Sălajul, Suceava, Botoșani și al
tele.

Este, de asemenea, de subliniat 
faptul că, în timp ce județele ve
cine au obținut recolte slabe, la 
Neamț — care nu este un județ 
cerealier și nu are condiții - mai 
bune decît vecinii săi, ci dimpo
trivă, s-a obținut o recoltă de 
peste 2 600 kg la hectar.

Pe baza rezultatelor obținute în 
acest an — care, pe ansamblu, sînt 
bune, dar se- împart în județe cu 
recolte bune și foarte bune și în 
județe cu recolte slabe și foarte 
slabe — putem trage concluzii în 
legătură cu felul cum a fost po
sibil să obținem recolte bune, dar 
și ce s-a întîmplat că s-au obți
nut recolte slabe într-o serie de ju
dețe. Dacă am fi obținut recolte 
corespunzătoare în toate județele, 
puteam să depășim producția sta
bilită în plan și să ne apropiam de 
10 milioane tone de cereale. S-a 
evidențiat și în consfătuire că acolo 
unde s-au efectuat lucrările la 
timp și s-au executat arăturile , a- 
dînci și de calitate corespunzătoa
re, unde s-au asigurat sămînță, 
densitatea stabilită și s-a respectat 
perioada optimă de însămînțări, 
prevăzută prin lege, am avut și 
recolte bune. într-adevăr, cum se 
putea ca în județul Timiș să se 
obțină recoltă bună cînd s-a însă
mînțat și în luna decembrie, cînd 
o parte însemnată din însămînțări 
s-au făcut după perioada optimă ? 
Din păcate, chiar în județele cu o 
recoltă bună, cum este Constanța, 
s-au însămînțat suprafețe mari, 
tîrziu, după perioada optimă, ceea 
ce a diminuat recolta. în condiții 
normale. Constanța trebuia să de
pășească recolta de 4 000 kg pe 
hectar, dacă s-ar fi lucrat la timp, 
în situația aceasta sînt și județele 
Călărași, Ialomița și alte județe. 
Chiar în județele cu recoltă bună, 
realitățile demonstrează cu putere 
că acolo unde s-a însămînțat cu în- 
tîrziere, unde nu s-au făcut la timp 
arăturile, s-aii obținut producții 
mai mici față de posibilități. Așa 

cum am menționat și ieri, cum este 
posibil ca Brașovul să realizeze o 
producție cu 800—1 000 kg mai pu
țin decît Covasna, cînd este știut 
că terenul din județul Brașov este 
mai bun decît cel din Covasna ? 
Aceasta a fost posibil pentru că nu 
s-au asigurat și nu s-au luat măsu
rile necesare pentru înfăptuirea — 
așa cum am stabilit în consfătui
rea de anul' trecut — a lucrărilor 
de însămînțări în mod corespunză
tor. Trebuie, tovarăși, să exprimăm 
deschis nemulțumirea pentru aces
te rezultate nesatisfăcătoare. Dealt
fel, Ia Timișoara am și luat măsuri 
privind atât cadrele de conducere 
din agricultură, care au fost în
locuite, ,cît și în ce privește condu
cerea județului, inclusiv pe primul 
secretar județean, pentru rezulta
tele proaste în conducerea activi
tății din agricultură. Am impresia 
că se impun încă unele măsuri și 
în alte județe. Așa cum a reieșit 
și din discuțiile de ieri și astăzi, 
mai sînt și acum unii.tovarăși care 
nu înțeleg greșelile grave pe care 
le-au comis în conducerea agricul
turii, nu înțeleg că nu s-au ocu
pat și mu se ocupă cum trebuie de 
aplicarea legilor și hotărârilor, care 
încearcă să se justifice, să se de
clare mulțumiți cu ceea ce s-a 
realizat. Cu asemenea mentalitate 
nu se poate face revoluție agrară, 
nu se pot lichida stările negative de 
lucruri și asigura o recoltă cores
punzătoare în agricultură !

La porumb, pe ansamblu — după 
cum am menționat — se poate a- 
precia că vom avea o recoltă bună, 
iar în unele județe, chiar foarte 
bună ; deși, într-adevăr, primăvara 
n-a fost dintre cele mai bune, și-a 
spus însă cuvîntul faptul că anul 
trecut am realizat aproape îrî în
tregime arăturile de toamnă și 
s-au putut efectua lucrările la 
timp și de calitate mai bună. Și 
chiar cu lipsa de precipitații și cu 
timpul mai rece din prima parte a 
anului, din primăvară, s-au asigu
rat condiții pentru o vegetație co
respunzătoare și pentru dezvolta
rea ulterioară a culturii de po
rumb. Acest lucru e valabil și pen
tru celelalte culturi. Cred că acum 
s-a înțeles bine, atît de către mi
nister, cît și de județe, că pentru 
a asigura recolte bune hotărîtor 
este de a realiza toate lucrările de 
calitate corespunzătoare, începînd 
cu arăturile, că este necesar să fa
cem totul pentru a realiza, în toate 
județele,: efectuarea la timp a tu
turor lucrărilor agricole, de a efec
tua arăturile adînci și tot ce este 
necesar pentru a putea obține o 
producție pe măsura posibilităților 
agriculturii noastre socialiste. Re
zultatele din acest an demonstrea
ză că, indiferent de condițiile de 

climă, dacă se lucrează bine se 
pot obține recolte bune. Nimeni nu 
poate să se uite numai la cer, nu 
poate să dea vina pe altcineva de
cît pe felul în care organizează și 
execută lucrările agricole, pe mo
dul în care ia măsuri și rezolvă 
toate problemele care sînt legate 
de acestea.

Este necesar deci să tragem 
toate concluziile și. învățămintele 
atît din ceea ce avem bun — și 
sînt multe lucruri bune și trebuie 
să generalizăm ceea ce este bun 
— dar și di'î) ceea ce a fost 
negativ, și să luăm toate măsu
rile pentru a asigura buna des
fășurare a lucrărilor agricole din 
acest an și din primăvara anului 
viitor.

Avem în vedere ca, în 1983, să 
realizăm o recoltă de grîu de cel 
puțin 3 500 kg la hectar, urmînd 
ca județele din sudul și din ves
tul țării să realizeze recolte me
dii pînă la 4 500 kg la hectar, iar 
unele județe, de 5 000 kg . la hec
tar. Dar nu va trebui să avem nici 
un județ cu o producție sub 3 000 
kg la hectar. Recoltele din acest 
an — din toate zonele — de
monstrează cu puterea faptelor, a 
realității, că este pe deplin posibil 
să organizăm activitatea în așa 
fel, încit să realizăm această pro
ducție de grîu și, în mod corespun
zător, să obținem cel puțin 4 000 
de kg la hectar, media pe țară, la 
orz.

Pe ansamblu va trebui să ob
ținem, în 1983, o producție de ce
reale păioase de 10,5 — 11 mi
lioane tone de cereale — grîu, se
cară, orz, ovăz. De la aceste o- 
biective trebuie să pornim în sta
bilirea măsurilor, în efectuarea' 
lucrărilor din toamna acestui an 
pentru producția de cereale pă
ioase !

Primul lucru pe care trebuie să-l 
facem este, desigur, să realizăm 
lucrările din toamna acestui an în 
cele mai bune condiții — și a- 
ceasta începe cu pregătirea temei
nică a solului. Toate județele au 
declarat că au identificat de pe a- 
cum terenurile pe care vor în- 
sămînța culturile de toamnă. Este 
necesar să asigurăm eliberarea lor 
la timp de culturile care sînt ac
tualmente pe aceste suprafețe, în- 
cît să asigurăm o distanță de cel 
puțin 15 zile între arăturile pen
tru însămînțări și efectuarea însă
mînțărilor. Asta înseamnă că în 
zonele unde trebuie să terminăm 
însănjînțările pînă la 1 octombrie, 
este necesar ca pînă, cel mai. tîr
ziu, la 15 septembrie să fie efec
tuate în întregime arăturile, pen
tru a se putea face, după a- 
ceea, toate lucrările pregătitoare.

Este necesar să se respecte în 
întregime perioadele de însămîn

țat, să se precizeze mai bine — nu 
în mare, cum este în decret, ci în 
mod concret ;— de către Ministerul 
Agriculturii, zonele pe județe unde 
trebuie însămînțat pînă la 30 sep
tembrie, precum și celelalte zone 
unde trebuie să terminăm însămîn- 
țările pînă la 10 octombrie. Ați 
auzit aici că acolo unde însămîn- 
țările s-au terminat pînă la 28—30 
septembrie s-au obținut recolte 
corespunzătoare în toate zonele — 
și de deal și de munte. Va trebui 
ca Ministerul Agriculturii și Aca
demia de științe agricole să pre
cizeze mai bine adîncimea de în
sămînțat, pentru că, așa cum s-a 
evidențiat aici, însămînțatul la su
prafață a dus. și duce la pierderi 
foarte mari, iarna și primăvara. Se 
pare că trebuie, totuși, să mergem 
la adâncimi ceva mai mari, în jur 
de 8 cm, pentru a asigura plantei, 
în orice condiții, posibilitatea să 
ierneze și să poată rezista la ge
ruri, oricît de mari ar fi acestea.

în legătură cu problema densi
tății, am impresia că ea nu este 
încă înțeleasă cum trebuie. Mai 
sînt specialiști care fac tot felul 
de teorii și care nu țin seama de 
realități. Este necesar să se înțe
leagă bine că fără a asigura cel 
puțin 600 de plante pe metru pă
trat nu vom putea avea recolte 
bune. Așa cum am precizat și as
tăzi, cu cantitatea de grîu pentru 
sămînță putem asigura inițial mai 
mult de 600 plante pe metru pă
trat. Deci, dacă se iau măsuri să se 
asigure însămînțarea reală a canti
tății stabilite, să se însămînțeze în 
bune condiții, avem asigurat mini
mul de 600 plante pe metru pătrat 
inițial la însămînțări, ceea ce ne a- 
sigură, orice s-ar întîmpla, ținînd 
seama de înfrățire, plantele pentru 
o producție de 3 500—4 000 kg la 
hectar, chiar producții de peste 
5 000—6 000 kg la hectar — așa 
cum s-a obținut deja într-un șir 
de județe.

Un rol important îl are sămîn- 
ța. Pe lîngă lipsurile mari în e- 
fectuarea lucrărilor, anul acesta 
și-a spus cuvîntul și lipsa de să
mînță de calitate corespunzătoare, 
ca rezultat al activității proaste a 
Academiei agricole și a Ministe
rului Agriculturii' în ce privește a- 
sigurarea cu semințe de înaltă 
productivitate. După cum s-a văzut, 
nici pentru anul acesta problema 
semințelor nu este complet rezol
vată. Avem un procent mic de se
mințe de elită și din înmulțirea 
întîi, care nu depășește 30 la sută 
— ceea ce e foarte puțin ; restul 
este sămînță din înmulțirea a doua 
și, după cîte ne spun tovarășii, nu 
se va mai pune sămînță de altă ca
litate. Atrag foarte serios atenția
(Continuare în pag. a II-a)

UNITATEA POPORULUI 
LN JURUL PARTIDULUI 

— temelie de granit a tuturor 
victoriilor noastre socialiste
„în clocotul luptei pentru edificarea noii 

orînduiri sociale pe pămîntul României, ca 
urmare a făuririi și perfecționării continue 
a relațiilor socialiste de producție și a co
munității intereselor fundamentale ale tu
turor claselor și păturilor sociale, s-a întă
rit unitatea moral-politică a întregului 
nostru popor. Aceasta constituie o forță 
esențială a mersului înainte al României 
spre socialism, spre comunism".

NICOLAE CEAUȘESCU
în aceste zile de muncă plină de 

dăruire și spornică din preajma 
marii sărbători a libertății noastre 
s-a vădit o dată mai mult acel ade
văr fundamental pe care manifestă
rile ample de acum cîteva săptămîni, 
prilejuite de evocarea marilor izbînzi 
dobîndite de poporul român in cei 17 
ani care au trecut de la Congresul ai 
IX-lea al partidului, îl reliefa
seră magistral și emoționant — 
unitatea puternică a națiunii noas
tre socialiste in jurul partidului comu
nist, al secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
unitatea exemplară a poporului de 
gindire și simțire, de voință și 
acțiune.

Nimic altceva mai mult decît uni
tatea partid-popor nu are capacita
tea să explice, să argumenteze suc
cesele deosebite dobîndite într-un 
foarte scurt răstimp, îndeosebi în ul
timii 17 ani, pe toate planurile vieții 
economico-sociale, angajarea impe
tuoasă a țării noastre pe traiectoria 
progresului contemporan. Poporul 
nostru are satisfacția de a ști că, în 
toți acești ani noi ai țării, mersul 
său a fost mereu înainte, adăugind, 
sub conducerea partidului, mereu, 
an de an, însemnate valori avuției 
naționale, făurind o economie mo
dernă, dinamică, armonioasă, înfru- 
musețînd chipul patriei, sporind bu
năstarea tuturor.

Orice conștiință a țării înțelege și 
simte că din tot ce a fost în acești 
ultimi 17 ani dor înalt și gînd curat: 
din tot ceea ce s-a săvîrșit în țara 
de la Dunăre și Carpați întru izbin- 
da dreptății, libertății și neatirnării ; 
din tot ceea ce a însemnat mers 
înainte, suiș înspre prosperitate și ci
vilizație, înspre omenie, dreptate și 
egalitate, înspre demnitatea omului 
și a țării, spre orizonturile largi ale 
socialismului și mai departe ale co
munismului ; din tot ceea ce ne-a 

dat tăria granitului, forța să biruim 
greutăți, să trecem obstacole, strîn- 
gîndu-ne cuget lîngă cuget și suflet 
lingă suflet — nimic din toate aces
tea nu poate fi despărțit de cutezan
ța, de fapta și de lupta partidului 
nostru comunist, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Congresul al IX-lea al partidului 
a însemnat pe planul manifestării 
unității poporului, a devotamentului 
lui profund față de politica partidu
lui, acumulări noi, care au consoli
dat-o și mai mult, au ridicat-o .pe 
un plan superior. Alegerea în frun
tea partidului și a statului a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, strălucit 
gînditor politic și neobosit conducă
tor revoluționar, promotor al acțiu
nii novatoare în toate domeniile vie
ții sociale, al unui nou stil de 
muncă și conducere — in mijlocul 
oamenilor, cu oamenii, pentru oa
meni — expresie a solidarității sale 
adinei, impresionante cu toți cei ce 
fac ceva durabil, cu folos pentru 
țară, a constituit catalizatorul mani
festării acestei unități monolitice.

Avînd în fruntea sa pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul nostru 
comunist a tăiat in acești ani un fă
gaș nou construcției socialiste, dîn- 
du-i o așezare mai profundă în spi
ritul legităților obiective ale dezvol
tării economico-sociale. Printr-o 
amplă analiză critică, partidul a re
pudiat tot ceea ce era rudimentar în 
reprezentările noastre despre socia
lism, viziunile rigide, simpliste, dog
matice asupra esenței noii orînduiri, 
aducînd în prim plan rigorile știin
ței — în organizarea și conducerea 
vieții sociale, ca și în producția ma
terială. Secretarul general al parti
dului a solicitat din plin forța com-
(Continuare în pag. a IV-a)
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că trebuie să se ia toate măsurile 
pentru ca. realmente, să asi
gurăm cel puțin însămînțările 
cu sămînță din înmulțirea întîi 
și a doua, pentru că aceasta 
înseamnă un spor important de 
producție. Să. nu se mai însămînțe- 
ze nici un fel de altă sămînță! 
Sînt aici atîția specialiști care știu 
foarte bine acest lucru. Trebuie să 
lichidăm cu desăvîrșire concepția 
Ministerului Agriculturii și chiar 
a Academiei de științe agricole 
privind așa-zisa înmulțire comună, 
care înseamnă sămînță fără nici un 
fel de garanție de calitate și de 
obținere a unei producții corespun
zătoare. Este necesar să se ia mă
suri hotărîte pentru realizarea în 
bune condiții și terminarea la 
timp a însămînțărilor, pentru ca 
toate lucrările să fie executate de 
cea mai bună calitate.

Trebuie să punem ordine și dis
ciplină în sectorul de mecanizare. 
Trebuie să spunem că, începînd de 
la conducerea ministerului, a secto
rului de mecanizare, s-a introdus 
o stare de indisciplină, de dezordi
ne, de lipsă de răspundere — și 
trebuie să punem ordine în acest 
sector! Avem o mecanizare bună. 
Cu tractoarele, cu mijloacele pe care 
le avem putem realiza lucrările 
intr-o perioadă foarte scurtă. Prac
tic, avem un tractor la fiecare 60 de 
hectare. Nu se poate vorbi că 
n-avem o mecanizare bună din 
acest punct de vedere. Sînt defi
ciențe în dotare în alte dome
nii, dar pentru însămînțări avem 
condiții bune. Avem, de aseme
nea, condiții bune și pentru strîn- 
gerea recoltei. Numărul de com
bine pe care îl avem asigură 
strîngerea recoltei în maximum 
8—10 zile, dacă se lucrează cum tre
buie. Este necesar să se discute 
foarte serios cu stațiunile de meca
nizare. Trebuie să se exercite un 
control ferm privind calitatea lu
crărilor executate, respectarea 
adîncimii arăturilor, pregătirea te
meinică a solului. în această pri
vință rolul hotărîtor îl au stațiu
nile de mecanizare. A slăbit exi
gența în această privință ; județele 
nu exercită control, unitățile coope
ratiste nu exercită control și admit 
să se plătească lucrări de proastă 
calitate. Legea prevede că acolo 
unde lucrările s-au efectuat . de 
proastă calitate, mecanizatorii, sta
țiunea trebuie să le refacă pe soco
teala ei. Trebuie făcut contract 
ferm, prevăzută adîncimea necesară 
— și apoi măsurat și controlat dacă 
s-a realizat ceea ce s-a prevăzut în 
contract și toate celelalte condiții 
pentru o arătură de calitate.

Trebuie să punem ordine și în ce 
privește întreținerea și repararea 
corespunzătoare a tractoarelor și a 
celorlalte mașini agricole. Atrag 
foarte serios atenția asupra secto
rului de mecanizare, unde față de 
dotarea pe care o avem trebuie să 
declarăm că activitatea este neco
respunzătoare și trebuie să introdu
cem ordine și disciplină în acest 
sector.

Trebuie ca, împreună cu Comite
tul de Stat al Planificării, cu Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, să asigurăm și prevederile 
de dotare corespunzătoare, dar și 
realizarea acestor prevederi, pentru 
că, în acest an, Ministerul Indus
triei Construcțiilor- de Mașini se 
plînge că nu are comenzi, de 
exemplu, dar n-a realizat nici com
binele, nici alte mașini agricole la 
timp. Trebuie să luăm măsuri pen
tru a realiza, pînă la sfîrșitul anu

lui, toate prevederile planului. Pen
tru anul viitor să asigurăm tot ce 
este necesar și să dotăm în mod co
respunzător agricultura cu mașinile 
trebuitoare pentru efectuarea în 
bune condiții a lucrărilor, pentru 
strîngerea la timp a recoltelor.

Sînt încă probleme deosebite în 
ce privește strîngerea recoltelor, 
așa cum am discutat și ieri; dar 
sînt condiții să avem o dotare care 
să ne ajute să scurtăm și mai mult 
timpul de recoltare, încît real
mente să asigurăm ca în 8 zile să 
putem strînge recolta de cereale in 
condiții bune, cu o organizare co
respunzătoare.

Trebuie să acordăm atenția ne
cesară îngrășămintelor organice, 
lucrărilor de amendare a solului 
și îngrășămintelor chimice. Pentru 
anul viitor vom avea, pentru su
prafața arabilă, circa 180 kg de 
îngrășăminte substanță activă pe 
hectar. Și am stabilit măsurile co
respunzătoare pentru a se primi 
întreaga cantitate. Desigur, trebuie 
să luăm unele măsuri ■ organizato
rice, de depozitare, de păstrare 
nu în cîmp, cum se face acum — 
a îngrășămintelor, pentru că ele se 
produc în tot cursul anului, și este 
necesar să stabilim măsuri care să 
asigure păstrarea corespunzătoare 
pentru a putea fi folosite atunci 
cind este nevoie. Vom asigura anul 
viitor 180 kg și vom depăși, în 
1984, 200 kg substanță activă la 
hectar. Vom avea deci îngră
șăminte ; trebuie însă să vedem 
cum le folosim. în multe locuri, 
dacă vă uitați pe cîmp, puteți 
constata — și știu. că ați consta
tat — că sînt suprafețe unde s-au 
dat prea multe îngrășăminte și 
suprafețe unde nu s-au împrăștiat 
deloc. Am discutat să trecem la 
darea îngrășămintelor — cel puțin 
a unei părți — odată cu semă
natul, pentru a da îngrășăminte- 
le pe rînd, ceea ce asigură ca în- 
grășămîntul să ajungă la plantă ; 
e mai eficient și reduce chiar con
sumul de îngrășăminte. Trebuia. de 
fapt, ca încă din această toamnă 
să lucrăm în acest fel. Datorită 
iresponsabilității tovarășilor din 
Ministerul Agriculturii nu s-a fă
cut nimic în privința aceasta. Va 
trebui să vedem ce mai putem face 
pentru a interveni la semănătorile 
existente ; dar, în orice caz; trebuie 
ca pînă în primăvară, pentru cele
lalte culturi, să rezolvăm această 
problemă. Pe semănătorile actuale 
să introducem instalațiile corespun
zătoare pentru a asigura ca îngră- 
șămintele să fie introduse în sol 
odată cu însămînțările.

Deci, trebuie să luăm toate mă
surile și să asigurăm condițiile ne
cesare pentru a obține anul viitor 
o recoltă de cereale păioase de 
10,5—11 milioane tone. Și, la su
prafața pe care o însămînțăm, cu 
4 000 kg la orz șl cu 3 500 kg la 
grîu-Ia hectar, asigurăm realizarea 
■și chiar depășirea acestei produc
ții globale.

Sub nici un motiv nu trebuie să 
se mai însămînțeze a doua zi după 
arături; dar acest lucru trebuie să 
se facă nu întîrziind însămînțarea, 
ci devansînd arătura. Sub nici un 
motiv nu trebuie să depășim pe
rioadele stabilite. prin lege pentru 
fiecare zonă de însămînțări. Tre
buie luate măsuri hotărîte, în toa
te unitățile și în toate județele, 
pentru asigurarea însămînțărilor 
în cele mai bune condiții. Acum, 
în următoarele două luni — măi 
puțin de două luni deja, într-o 

lună și jumătate, pîhă la 10 oc
tombrie — se hotărăște recolta a- 
nului 1983. Deci, tovarăși, înseam
nă că de îndată ce vă întoarceți ă- 
casă trebuie — ca să folosesc un 
termen militai- — să intrați în 
luptă, să intrați în frontul bătăliei 
pentru recolta anului 1983. în a- 
cest spirit e necesar ca Ministerul 
Agriculturii, consiliile populare, 
organele agricole, organizațiile de 
partid să asigure tot ce este ne
cesar, să urmărească zilnic curase 
înfăptuiesc lucrările pentru a asi
gura o bună recoltă pentru 1983.

Tovarăși,
Trec acum la problema lucrări

lor pentru strîngerea recoltei de 
vară și de toamnă. Am mai dis
cutat de cîteva ori această pro
blemă. Este necesar să grăbim ter
minarea strînsului recoltei de fa
sole, de in ; să luăm toate măsu
rile ca, practic, pînă la 30 august 
să terminăm recoltarea la floarea- 

. soarelui. Să asigurăm strîngerea la 
timp a soiei, să nu o mâi lăsăm să 
se scuture, cum s-a întîmplat acum 
un an. Să desfășurăm zilnic, în toa
tă această perioadă, acțiunea de 
strîngere a legumelor. Spun zilnic, 
pentru că aceasta trebuie, practic, 
să se desfășoare concomitent pînă 
în octombrie, și — dacă mă refer la 
rădăcinoase și varză — chiar pînă 
în noiembrie. Deci,. aceasta trebuie 
să constituie o preocupare zilnică, 
ținînd seama de necesarul și de 
producția bună pe care o avem la 
legume, cu toate lipsurile despre 
care am vorbit astăzi în nereali - 
zarea completă a culturilor duble ; 
dar producția, pe ansamblu, este 
bună — și trebuie s-o strîngem la 
timp, fără pierderi, să. asigurăm 
buna aprovizionare a populației, și 
conservele, și depozitarea pentru 
iarnă, și necesarul de export. Pro
ducția de legume pe care o avem 
poate satisface în bune condiții 
toate necesitățile. Trebuie să luăm 
toate măsurile în privința aceasta.

Este; desigur, necesar să tragem 
cîteva concluzii de acum pentru 
activitatea din primăvară, dar mai 
avem timp. Aș atrage atenția asu- 

' pra producției cu totul nesatisfăcă
toare la inul de sămînță și de fi
bră. Așa cum am menționat deja 

, în. cursul discuțiilor, trebuie șă. pe 
gîndim la o consfătuire specială a 
specialiștilor — dar și a celor .din 
cooperative, a muncitorilor, meca
nizatorilor, nu numai a specialiști
lor în sensul îngust — pentru a 
discuta și stabili programul de mă
suri tehnologice necesare pentru a 
obține producția de in care se poa
te realiza dacă lucrările se fac în 
mod corespunzător. ■

în mod deosebit trebuie să ne ■ 
pregătim și să trecem la strîngerea 
recoltei de porumb. Avem o recol
tă bună de porumb și trebuie să 
luăm măsuri pentru a asigura 
strîngerea ei la timp, fără pier
deri, depozitarea ei în bune con
diții, folosind spatiile permanente 
și improvizînd noi spații, în for
mele cunoscute, pentru a asigura 
păstrarea în mod corespunzător a 
întregii cantități de porumb.

De fapt, trebuie să trecem ime
diat la strîngerea porumbului pen
tru pastă, pentru a asigura, atît 
pentru porcine, cît și pentru bovine, 
pasta necesară unei bune furajări, 
în același timp, trebuie să asigu
răm strîngerea în întregime a co
cenilor de porumb, care sînt luați ' 
în balanța furajeră și care trebuie 
să reprezinte un volum important 

din furajele grosiere pentru hrana 
animalelor. De asemenea, trebuie 
să asigurăm strîngerea Ia timp a 
porumbului în cultură dublă, care, 
în acest an, se prezintă bine, iar în 
multe locuri chiar foarte bine — 
și care ne va asigura și o creștere 
a cantităților de porumb pentru 
pastă, dar chiar și de porumb 
boabe.

Desigur, așa cum am discutat și 
ieri. — trebuie să punem la punct 
toate mijloacele pe care le avem, să 
le reparăm, inclusiv pe cele vechi, 
care ați văzut că. sînt foarte bune, 
între timp vom acționa pentru a 
perfecționa sistema de mașini de 
strîngere a porumbului, așa cum 
am discutat ieri.

' Este necesar- să se continue cu 
mai multă perseverență strîngerea 
furajelor. Deși am întrebat astăzi, 
în cadrul consfătuirii, dacă sînt 
județe care au probleme cu baza 
furajeră, nici un județ nu a ri
dicat vreo problemă. Am , spus 
că : interpretez aceasta că toți 
au soluționat și și-au- asigurat 
o. bună bază furajeră pentru anul 
acesta pînă la recolta viitoare. 
Atrag totuși atenția că trebuie să 
luăm toate măsurile pentru a strîn
ge ' întreaga producție de furaje 
grosiere, de fînuri, tot ceea ce tre
buie să asigure o bună furajare. La 
noi încă se mai pierd multe furaje. 
Am discutat ieri de capitulele de la 
floarea-soarelui. Am primit' astăzi 
un raport în care se spune, spre 
exemplu, că un kg de capitul uscat 
la 10 la sută umiditate asigură 37 
de grame proteină brută și 0,63 uni
tăți nutritive. Practic, se realizează 
la o producție de 2 000 de kg semin
țe pînă la 1 200 kg capitule— deci 
o bază bună furajeră — dar m-am 
referit și la tulpină, din care se 
apreciază că se pot obține 2 000 
de kg. Tovarășii de la Ministerul 
Energiei Electrice spun că 1 kg de 
tulpină de floarea-soarelui dă pînă 
la 3 200—3 500 kilocalorii, aproape 
de două ori cît cărbunele din Ro- 
vinari. De aceea este necesar să 
strîngem tulpina de floarea-soare
lui. Pentru anul viitor trebuie s-o 
introducem în plan și să stabilim 
tehnologiile corespunzătoare pentru 
strîngerea și folosirea ei. Am putea 
astfel ca pentru întreaga industrie 
alimentară, de sfeclă, de ulei, să 

. nu mai dăm nici un fel de cărbune 
4- ,și- am mai avea chiar și o re
zervă. .

Legat de aceasta, în general se 
pune problema unei valorificări mai 
bune a tuturor, produselor agricole. 
La inul de ulei, spre exemplu, noi 
pînă acum am strîns numai întâm
plător ș.i tulpina ; de anul viitor 
am stabilit să intre în plan și am 
prevăzut și prețul pentru tulpina 
de in de ulei, care să asigure și 
cointeresarea materială și să creas
că și veniturile cooperatorilor, ale 
întreprinderilor de stat. Din pro
ducția obținută — dacă analizăm 
bine o serie de plante agricole care 
se risipesc — noi putem obține o 
creștere a veniturilor cu 20—30 la 
sută pe producțiile existente. Deci, 
trebuie să mergem nu pe sporirea 
prețurilor, ci pe valorificarea corn- . 
pletă și eficientă a tuturor produ
selor și subproduselor agricole.

în același timp, legat de însămîn
țările din acest an, este necesar să 
asigurăm și însămînțarea furajelor, 
a pășunilor prevăzute, pentru a 
asigura cultivarea și creșterea co
respunzătoare a producției de fu
raje. în plan sînt prevăzute supra
fețele care trebuie cultivate, înșă- 
mințate, reînsămînțate, și este ne

cesar să realizăm cel puțin preve
derile planului.

De asemenea, este necesar să 
luăm măsuri corespunzătoare pen
tru strîngerea fructelor, a struguri
lor, să asigurăm condiții pentru a 
obține maximum de producție. Și 
aici, pe ansamblu, recoltele sînt 
bune și trebuie să asigurăm strîn
gerea la timp atît a strugurilor de 
masă, cît și a celor pentru vinifi- 
cație.

Desigur, sînt multe probleme în 
toamna acestui an, ca în fiecare 
toamnă. De aceea, este necesar să 
luăm măsuri deosebite pentru a 
asigura efectuarea tuturor lucră
rilor la timp, strîngerea șl depo
zitarea corespunzătoare a' recolte
lor în așa fel, încît să pattern asi
gura cu tot ce este necesar apro
vizionarea populației și toate ne
cesitățile statului.

Mai sînt și alte probleme despre 
care s-a vorbit mai puțin. în pis
cicultura, încă mai avem mult de 
făcut în toamna aceasta'atît în ce 
privește pescuitul,'cît și în privin
ța amenajărilor pentru anul viitor, 
care trebuie executate în acest an 
pentru a realiza programul, pe 
care-1 avem. Cunoașteți acest pro
gram pe fiecare județ.

în sericicultură avem, de ase
menea, programul cunoscut. Anul 
acesta s-a realizat nu prea mult. 
Trebuie acum să asigurăm plan
tațiile de duzi și tot ce este nece
sar pentru a obține anul viitor 
producții corespunzătoare. în ace
lași sens, trebuie să vedem și pro
gramele din apicultură, toate pro
gramele din agricultură.

Tovarăși,
Am lăsat mai la urmă problemele 

din zootehnie. Trebuie să spunem 
că, dacă la producția vegetală pu
tem aprecia că avem rezultate 
bune, în zootehnie lucrurile nu ne 
pot mulțumi. Sînt anumite minu
suri și în ce privește efectivele. 
Nu s-a realizat peste tot natalita
tea, deși avem județe cu rezultate 
bune. Sînt .mortalități încă foarte 
mari. Zootehniștii noștri lucrează 
slab. Medicina veterinară n.u-și în
deplinește sarcinile de prevenire 
și de combatere a epizootiilor, în 
general a bolilor la animale. De 
aceea, trebuie să analizăm foarte 

. serios situația din zootehnie. Rro- 
babil, va trebui să facem o consfă
tuire specială cu zootehniștii și cei 
din medicină' pe problemele creș
terii animalelor. Vom face aceasta 
mai spre sfîrșitul anului, cînd vorii 
termina lucrările pe care le avem, 
pentru a stabili măsuri hotărîte și 
a pune ordine,și disciplină în zoo
tehnie.

Pe ansamblu, efectivele sînt re
lativ bune. Sînt rămîneri însă în 
urmă în sectorul de bovine, unde 
trebuie să facem totul pentru a 
realiza efectivele ce ni le-am pro
pus pentru anul 1985. Numai așa 
vom putea să intrăm în normal și 
cu producțiile de lapte, de carne, și 
cu tot ce e necesar. în viitoarele 
luni trebuie să se urmărească rea
lizarea efectivelor, a sporului de 
greutate și, deci, livrarea produc
ției de carne, asigurarea produc
ției de lapte, de ouă, așa cum am 
discutat. Să luăm măsuri hotărîte 
ca, anul viitor, asigurînd prevede
rile din planul de autoaprovizio- 
nare la carne, să facem aceasta 
reducînd în continuare tăierile la 
bovine și crescînd mai mulți porci, 
mai multe păsări și iepuri de casă. 

Pe această cale să acoperim 
diferența în minus la carnea de 
bovină, pentru a asigura realizarea 
efectivelor și să nu se mai taie sub. 
greutatea stabilită.

Trebuie să acționăm foarte hotă- 
rît pentru terminarea lucrărilor de 
modernizare și amenajare a graj
durilor, a saivanelor, a celorlalte 
adăposturi pentru animale, acor- 
dînd o atenție deosebită fermelor 
de fătare, pentru a avea condiții 
corespunzătoare de iernare pentru 
tineret. Și aceasta pentru toate 
speciile !

Am discutat, nu o dată, că tre
buie să se verifice în toate unități
le cum se asigură condițiile nece
sare pentru a putea să păstrăm în 
mod corespunzător tineretul de la 
toate speciile de animale, pentru a 
diminua pierderile și a asigura, în 
acest fel, realizarea programului de 
creștere a efectivelor de animale.

Am mai vorbit despre furajare. în 
general trebuie să facem totul ca 
să asigurăm realizarea tuturor mă
surilor pentru iarnă, pentru a pu
tea obține producții!^ stabilite — 
aceasta fiind una din condițiile 
esențiale pentru. îndeplinirea pro
gramului de autoaprovizionare. Am 
discutat o serie de probleme în 
amănunt, nu vreau să mă mai 
opresc la ele. Va trebui să in
troducem corecturile corespunză
toare în planurile județelor, în pro
gramele generale, pentru a putea 
asigura în cele mai bune condiții 
realizarea sarcinilor în acest sector 
deosebit de important.

Este necesar să asigurăm — o- 
■dată cu strîngerea recoltei și cu 
efectuarea însămînțărilor și a ce
lorlalte lucrări — arăturile adînci 
de toamnă. Practic, anul acesta 
trebuie să efectuăm arături, ogoa
re de toamnă, pe întreaga supra
față. Să se respecte cu strictețe a- 
dîncimea arăturilor stabilite și să 
efectuăm lucrările de mare adîn- 
cime pe suprafețele prevăzute, care 
trebuie considerate minime, mă 
refer la arăturile adînci, Ia scari- 
ficarea de 60—70 cm. Sînt pro
grame speciale pentru cîteva jude
țe — cum este și Timișul — pe 
care trebuie neapărat să le înde
plinim. Dar în fiecare județ tre
buie să luăm măsuri pentru a a- 
sigura efectuarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor de mare a- 
dîncime și să punem, în acest f- '. 
o bază temeinică pentru recolta 
anului viitor. în nici un fel nu mai 
trebuie să se efectueze arături 
lăsînd cocenii de porumb sau alte 
plante nestrînse. Trebuie luate mă
suri hotărîte pentru strîngerea în 
întregime a tuturor plantelor. Ele 
sînt, dealtfel, avute în vedere și 
în balanța furajeră; dar, în același 
timp, nestrîngerea și netranspor- 
tarea lor afectează grav calitatea 
lucrărilor agricole, apoi lucrările 
de însămînțat din primăvară — 
cum s-a întîmplat în multe județe 
și în acest an.

Să se intensifice lucrările de de
secări, de amenajare a sistemelor 
actuale. în toamnă și în tot cursul 
iernii, programele pe care fiecare 
județ le-a trimis trebuie să fie 
materializate și să se treacă la 
urmărirea lor. De asemenea, tre
buie asigurată trecerea la amena
jarea de irigații în sistem gospo
dăresc, precum și la realizarea în 
întregime a programului de iriga
ții. începînd de anul viitor vom 
mări suprafața de irigat la circa 
200 de mii de hectare anual. Să se 
urmărească realizarea celorlalte lu

crări de ameliorare a solului, în 
așa fel încît să creăm condițiile co
respunzătoare pentru a asigura 
realizarea de producții maxime pe 
fiecare hectar.

Toate acestea cer — revin încă 
o dată — o mai bună organizare 
a întregii activități. încep din nou 
cu mecanizarea, pentru că aici 
trebuie să punem rapid ordine și 
disciplină, în toate județele, și în
cepînd de la Ministerul Agricul
turii. Va trebui să punem capăt 
și dezordinii în ce privește siste
ma de mașini agricole, de a în
cheia odată această sistemă, de 
a termina cu practica din Minis
terul Agriculturii ca în fiecare an 
să se solicite altceva — ceea ce 
de fapt a dus la întîrzierea reali
zării mecanizării complete a lu
crărilor în agricultură. Să punem 
ordine și să asigurăm realizarea, 
în întregime, a programului de în
cheiere a mecanizării lucrărilor a- 
gricole, pînă în 1985, pentru ca — 
așa cum am discutat — odată cu 
strîngerea recoltei, să luăm și pa
iele, și cocenii de porumb, să e- 
liberăm terenul printr-o singură 
trecere. Să asigurăm astfel condi
ții corespunzătoare, atît pentru 
strîngerea la timp și fără pierderi 
a recoltei, cît și pentru efec
tuarea, în continuare, a lucrărilor 
care trebuie executate.

Este necesar să introducem mai 
multă ordine în folosirea diferite
lor substanțe chimice, atît a insec- 
tofungicidelor, cît și a erbicidelor. 
Ați văzut fiecare că avem foarte 
multe goluri, iar unii spun că, cît 
timp vom pune fasolea în terenuri 
în care s-au dat erbicide, n-o 
să avem fasole. Cred că la noi 
este un exces de chimicale, a- 
ceastă privință conducerea Minis
terului Agriculturii a alergat după 
tot ceea ce a văzut că s-a scris 
într-o revistă sau. alta. Nu avem 
încă puse la punct în mod cores
punzător sistemele de combatere 
a bolilor la plante, de erbicide. 
Facem exces și din acest punct 
de vedere, cu urmări chiar dău
nătoare și pentru producție, și pen
tru sănătatea oamenilor. Trebuie 
să acordăm mult mai multă aten
ție realizării de semințe, de mate
rial săditor, rezistente la diferite 
boli și să efectuăm mai bine lu
crările agricole de arături adînci 
,și. celelalte — care au un efect 
foarte mare. în diminuarea buru
ienilor și, deci, fac să nu mai fie 
necesar să apelăm la tot felul de 
chimicale. în privința aceasta con
sider că este necesar ca cercetarea 
agricolă și chimică, împreună cu 
Ministerul. Sănătății, sub conduce
rea Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, să analizeze, 
într-o consfătuire, problemele a- 
cestea. Sau, mai bine zis, C.N.S.T.- 
ul și guvernul să analizeze toate 
acestea și să ne prezinte conclu
ziile care se impun în această pri
vință. Trebuie să se angajeze mai 
serios și Academia de științe a- 
gricole în aceste probleme, pentru 
că sînt situații nesatisfăcătoare și 
care trebuie să-și găsească o solu
ționare.

Este de asemenea necesar să 
gîndim serios la realizarea p 
gramului de asigurare a semințe 
lor și a materialului săditor de 
înaltă calitate și productivitate. 
Pentru anul acesta va trebui să 
lucrați pe acest program, adică 
pentru a asigura semințele pentru' 
anul viitor, socotind ca minime
(Continuare în pag. a IlI-a)

(Urmare din pag. I) -

expresie grăitoare a grijii pe care 
o acordâ conducerea partidului, 
secretarul său general, moderniză
rii acestei importante ramuri a 
economiei noastre naționale, înfăp
tuirii obiectivelor noii revoluții agra
re, a sarcinilor importante ce stau 
în actualul cincinal și în perspec
tivă în fața agriculturii.

în cadrul consfătuirii au fost 
prezentate rapoarte privind rezulta
tele obținute în îndeplinirea planu
lui producției agricole și îndeosebi 
în campania de recoltare. S-a re
levat faptul că numeroase județe și 
unități agricole au realizat produc
ții la hectar superioare celor de 
anul trecut la grîu, orz și la alte 
culturi, ceea ce demonstrează că 
acolo unde s-a acționat cu răspun
dere pentru buna organizare a 
producției și a muncii, pentru fo
losirea integrală și eficientă a fon
dului funciar, a bazei tehnico-ma- 
teriale și a forțer de muncă, pentru 
respectarea strictă a tehnologiilor 
s-au putut obține rezultate bune, 
la nivelul cerințelor actualei etape 
de dezvoltare a agriculturii noastre.

Totodată, s-a subliniat că pro
ducțiile mai mari obținute în acest 
on au permis livrarea de cantități 
sporite la fondul de stat, aslgurin- 
du-se o aprovizionare mai bună a 
populației.

In legătură cu campania agri
colă de toamnă, vorbitorii au arătat 
că în această perioadă, paralel cu 
efectuarea lucrărilor de sezon, se 

acordă cea mai mare atenție pre
gătirii tractoarelor și mașinilor agri
cole, a celorlalte utilaje, a semin
țelor și materialului săditor necesar, 
creîndu-se condiții ca strîngerea 
recoltei și însămînțările de toamnă 
să se desfășoare la termen și fără 
pierderi.

Analizînd modul în care se des
fășoară activitatea pe șantierele de 
investiții din agricultură, de dezvol
tare și modernizare a zootehniei, 
vorbitorii au prezentat măsurile lua
te pentru recuperarea restanțelor și 
realizarea în întregime a obiective
lor stabilite.

în timpul dezbaterilor au ieșit în 
evidență și o serie de lipsuri și 
neajunsuri, faptul că încă un număr 
de unități agricole și județe nu au 
îndeplinit planul producției agricole 
pe ansamblu sau la o seamă de 
Culturi. Au fost analizate cauzele 
acestor stări de lucruri negative și 
a fost criticată activitatea unor 
unități agricole de stat și coopera
tiste, a unor cadre de conducere și 
specialiști, de la nivel central și din 
județe, preocuparea insuficientă 
privind folosirea fondului funciar, 
creșterea potențialului productiv ai 
pămîntului, continua modernizare și 
utilizarea integrală a bazei teh- 
nico-materiale, respectarea tehnolo
giilor și normelor agrotehnice, asi
gurarea calității semințelor și a 
densității plantelor, respectarea ri
guroasă a perioadei optime de îrisă- 
mințări și recoltări, a lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

In prima parte a lucrărilor de 
vineri dimineața, cadre de condu
cere din Ministerul Agriculturii șl 
Industriei Alimentare, primi secre
tari ai comitetelor județene de 
partid, directori ai direcțiilor gene
rale județene pentru agricultură și 
industria alimentară, specialiști au 
răspuns la întrebările ridicate în 
timpul consfătuirii privind soluțio
narea operativă a unor probleme 
legate de înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de plan 
prevăzute pe anul în curs și pe 
întregul cincinal, a programelor de 
autoconducere și autoaprovizionare 
a populației.

Participanții la dezbateri au ex
primat hotărîrea activului de partid 
și de stat, a tuturor lucrătorilor de 
pe ogoare - muncitori, țărani, 
cooperatori, specialiști, cercetători 
- de a acționa energic pentru în
făptuirea exemplară a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al Xll-lea 
al partidului, a obiectivelor noii 
revoluții agrare, pentru traducerea 
în fapte a orientărilor și sarcinilor 
trasate și cu acest prilej de to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In încheierea consfătuirii o 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea a fost urmărită cu 
deosebită atenție de cei prezenți șl 
subliniată cu vii aplauze.
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R.

(Urmare din pag. a II-a) zootehniștilor, în general a lucrăto
rilor din agricultură — și aș pu
tea spune chiar unele lipsuri în 
desfășurarea învățămîntului supe
rior agricol, în pregătirea ingineri
lor agronomi. întîlnim jos, în uni
tăți, ingineri, zootehniști care nu 
cunosc problemele agriculturii de 
azi. Or, ce fel de agricultură ba
zată pe cuceririle științei se poate 
realiza, cînd specialistul care a 
terminat facultatea nu cunoaște 
problemele agriculturii ? Trebuie să 
revedem complet, în următoarele 
zile, programele institutelor de în
vățămînt. Obligatoriu -trebuie să 
le legăm de programele dezvoltării 
agriculturii. Pregătirea trebuie să 
răspundă cerințelor și condițiilor de 
muncă din agricultura noastuă. 
Același lucru este valabil și pentru 
școlile agricole. Trebuie să reve
dem școlile de mecanizatori. Am 
impresia că a slăbit pregătirea 
niecanizatorilor agricoli. Trebuie 
să revenim la școlile profe
sionale de mecanizatori, să se în
vețe meserie 1 Am transformat a- 
ceste școli, cu tot felul de denu
miri — licee agricole, agrotehnice, 
și nu știu ce alte denumiri — dar 
numai mecanizatori nu pregătesc. 
Noi avem nevoie de lucrători de 
înaltă calificare în agricultură, în
cepînd cu mecanizatorul ; avem 
nevoie de zootehniști care să știe 
să crească animalele, și, desigur, tot 
ce se cere : să știe să folosească 
și mașinile, și mulsul mecanic, și 
tot ce-i necesar. Trebuie să facem 
această pregătire, pentru că a slă
bit exigența și nivelul de 'califi
care a muncitorilor și specialiști
lor din agricultură. Trebuie să re
vedem aceasta încă din toamna a- 
cestui an — și să luăm măsuri, să 
punem ordine in pregătirea cadre
lor.

Toți mecanizatorii, școlile de 
mecanizatori trebuie să fie sub 
conducerea directă a Ministerului 
Agriculturii ; ei se angajează de 
stațiune, așa cum era practica, și 
cu contract în stațiune, dar obli
gațiile și sarcinile Ministerului în
vățămîntului de a asigura condu
cerea generală, de a controla, tre
buie să rămînă, însă nu’ rupind 
școala de stațiune, nu rupind școa
la de producție și trimițîndu-i din 
cînd in cînd să facă practică. Prac
tica trebuie să fie de dimineața 
pină seara, în fiecare zi 1 Proble
ma pregătirii cadrelor este hotă- 
ritoare. M-am referit la acestea, 
dar noi trebuie să revedem, în 
general, ridicarea nivelului de.pre
gătire profesională a țărănimii, a 
lucrătorilor din agricultură. Tre
buie să revedem programele, să 
stabilim un sistem mai bun, fi
nind seama de experiența de pînă 
acum, pentru a asigura ridicarea 
nivelului de calificare a' muncito
rilor din agricultură, a tuturor 
muncitorilor agricoli.

Se impun măsuri pentru a asi
gura o mai bună stabilitate a ca
drelor. Să aplicăm măsurile stabi
lite privind inginerii și. specialiș
tii, care trebuie să trăiască în 
unități, în localitățile și cît mai 
aproape de unitățile unde lucrează. 
Nu numai în localitate, dar lingă 
unitate, pentru că trebuie să fie 
permanent acolo. Trebuie să sta
bilizăm pe mecanizatori și pe zo- 
ctehniști. Să aplicăm ferm măsu
rile de cointeresare materială și de 
cointeresare morală stabilite. Cred 
că va trebui să trecem cu hotărîre 
la aplicarea cerinței ca specialistul 
agricol să fie mai strîns legat de 
producție, ca veniturile lor să fie 
garantate în raport de producția 
realizată. Dealtfel, in perfecțio
narea noului mecanism economic 
avem în vedere tocmai să legăm 
și mai strîns veniturile oamenilor 
muncii de rezultatele producției. 
Mulți consideră că dacă au 80 la 
sută șl venit garantat, mai pri
mesc ceva din cooperativă în na
tură, nu mai trebuie să-și bată 
capul să realizeze producția. Ori

cine trebuie să știe că, dacă nu s-a 
realizat producția, nu are de unde 
să primească 80 la sută. A realizat 
producția numai 30 la sută, va 
primi 30 la sută. Nimeni nu-i poate 
garanta nimănui venit fără muncă, 
îi asigurăm loc de muncă, îi asi
gurăm tot ce este necesar, dar să 
se apuce să muncească. Și, dînd 
producție, poate cîștiga nu retri
buția, ci mai mult, de cîteva ori 
în plus, dacă lucrează bine. Dar 
trebuie să producă, așa cum pre
vede legea. Trebuie să trecem cu 
hotărîre la aplicarea acestui .prin
cipiu.

Mă refer la toate acestea pentru 
că realizarea măsurilor pentru 
acest an și pentru anul viitor cer 
să punem ordine în toate dome
niile de activitate. Acestea sînt 
probleme hotărîtoare pentru buna 
organizare, pentru efectuarea la 
timp a lucrărilor, pentru întărirea 
disciplinei, pentru ordine, pentru 
a obține anul viitor o recoltă în 
conformitate cu prevederile planu
lui, o recoltă mai :■ mare de 1000 
de kg pe locuitor. Practic, trebuie 
să ajungem, încă anul viitor, la o 
recoltă de 1 200 kg pe locuitor.

Tovarăși,

Acționînd pentru realizarea în 
întregime a lucrărilor de strîngere a 
recoltei, de îrisămînțări, a tuturor 
lucrărilor din agricultură, trebuie 
să urmărim realizarea fondului de 
produse agricole, atît pentru asi
gurarea autoaprovizionării, cît și 
pentru fondul de stat, precum Și 
pentru alte necesități ale statului, 
inclusiv exportul. Vreau să atrag 
atenția că, în ultimii 5—6 ani, sol
dul între import și export a fost 
negativ. Am importat mai multe 
produse agricole decît am expor
tat, ceea ce este cu totul negativ 
și inadmisibil. Desigur, anul aces
ta nu vom mai importa produse 
agricole — și sperăm că nu va mai 
fi nici un an în care să mai fim ne
voi ți să importăm produse agri
cole. Trebuie să facem ca soldul 
între import și export să fie în 
favoarea veniturilor din export, 
finind seama de necesitățile dez
voltării generale a statului nostru, 
de contribuția pe care agricultura 
trebuie să o aducă la înfăptuirea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
de ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului.

Iată de ce trebuie să acordăm 
atenția corespunzătoare și să ur
mărim zilnic realizarea producției, 
sțrîngerea ei, dar și realizarea fon
dului de consum și a fondului de 
stat de produse agricole. Trebuie 
să se pună capăt unor manifestări 
din cîteva județe, care, nerealizînd 
producția, au consumat mai mult 
decît era prevăzut în plan în con
dițiile realizării în întregime a 
producției. Aceasta este o încălca
re gravă a disciplinei de stat, a 
programului de autoaprovizionare 
— și trebuie să intrăm cu desâ- 
vîrșire în normal. Prevederile sînt 
foarte clare ; consumul nu poate fi 
mai mare decît se realizează pro
ducția, și nimeni nu trebuie, să 
abuzeze, să rețină sau să consume 
mai mult decît este prevăzut în 
program și decît s-a realizat pro
ducția. In această privință, Minis
terul Agriculturii, Departamentul 
Industriei Alimentare, organele de 
stat centrale au obligația să exer
cite controlul permanent și să asi-- 
gure respectarea întocmai a pre
vederilor legii și programului de 
autoaprovizionare. Acolo unde se 
depășește producția — așa cum 
prevede programul, cum prevede 
legea — se va putea asigura, in 
mod organizat, și consumul supli
mentar.

Atrag atenția asupra faptului că 
pe teritoriul unor județe se află 
unele unități agroalimentare desti
nate numai fondului de stat sau 
exportului — și ele nu trebuie in

cluse deloc în fondul de autoapro
vizionare, nu pot fi luate în calcul 
la realizarea planului de autoapro
vizionare. Conducerea Ministerului 
Agriculturii a încălcat legea, nu 
le-a defalcat așa cum prevede le
gea și programul. Trebuie ca ime
diat, pînă la 1 septembrie, să fie 
trecute toate aceste unități sub con
trolul Departamentului, al sectaru
lui care se ocupă de export — și 
nimeni nu se poate prevala de fap
tul că ele sînt pe teritoriu] jude
țului pentru a le încadra în fon
dul de autoaprovizionare. Același 
lucru este .valabil și pentru alte 
unități ale industriei alimentare, de 
conserve și altele. Deci, este nece
sar să se ia măsuri hotărîte, să jtie 
puse de acord prevederile progra
mului de autoaprovizionare pe fie
care județ cu producțiile stabilite, 
cu realizarea producției, cu reali
zarea fondului de consum, în ra
port cu producția și celelalte obli
gații către fondul de stat.

Trebuie să acordăm toată aten
ția realizării programului de bună 
aprovizionare. Dealtfel, tot ce fa
cem în agricultură este îndreptat 
spre aceasta. Trebuie să ne ocu
păm foarte serios acum de pregă
tirea bună pentru iarnă. Să intrăm 
în iarnă cu rezervele necesare la 
toate culturile, pentru a avea o 
bună aprovizionare. Să luăm însă 
toate măsurile pentru a asigura 
producția stabilită. Consider cu to
tul inadmisibilă poziția conducerii 
Ministerului Agriculturii și poziția 
unor județe care n-au realizat în- 
6ămînțările de legume în cultura 
a doua ; nu s-au realizat 30 000 de 
hectare de tomate. Dacă am lua 
numai 20 000 de kg la ha, sau nu
mai 15 000 kg, — ceea ce înseamnă 
o producție, slabă — și tot ar în
semna 450 000 pînă la 600 000 tone 
de tomate, ^ceasta înseamnă ne- 
realizarea de către minister a pro
gramului I Pot fi aduse, justificări 
de orice fel. Tovarășii ne declară 
aici că au sămînță în plus. 
Atunci de ce n-au însămînțat ? 
Spre deosebire de alți ani, anul 
acesta au fost condiții minunate, 
în toată luna iulie a plouat, au 
fost chiar . prea multe ploi, la un 
moment dat. Deci nu lipsa de pre
cipitații poate fi invocată pentru 
nerealizarea acestor culturi, ci lip
sa de răspundere, care trebuie li
chidată cu desăvîrșire. De ce in
sist, tovarăși ? Pentru că avem un 
an bun. îi rog și pe primii secre
tari, Ministerul Comerțului, orga
nele centrale. guvernul să se ocu
pe serios de realizarea programe
lor stabilite, incit să asigurăm buna 
aprovizionare. Noi nu putem să 
justificăm, să spunem oamenilor 
că un adjunct de ministru sau de 
director, sau nu știu în ce județ 
tovarășii au considerat că. nu mai 
trebuie însămînțat. Cu asta nu a- 
sigurăm hrana oamenilor. Trebuie 
să se înțeleagă o dată că a lucra 
întt’-un sector sau altul în agri
cultură — ca în oricare sector — 
cere răspundere, cere urmărirea 
realizării programelor așa cum 
sînt stabilite ele. Nu e pericolul 
să avem prea multe produse; chiar 
la legume nu există acest pericol. 
Este pericolul sâ nu avem produ
se agricole și să nu asigurăm buna 
aprovizionare a populației — și a- 
cest lucru trebuie bine înțeles. Eu 
rog să nu se vină cu programul 
de aprovizionare, cum s-a venit a- 
cum un an, în decembrie. Pînă la 
10 septembrie să se vină cu pro
gramul de aprovizionare pentru 
iarnă. De acum trebuie să asigu
răm depozitarea, buna aprovizio
nare a populației. Cu atît mai mult 
cu : cît anul acesta avem o pro
ducție bună și trebuie să asigu
răm o bună aprovizionare a popu
lației. precum și satisfacerea ne
cesităților industriei și a altor ce
rințe. inclusiv exportul.

După cum vedeți, sînt multe 
probleme ; nu le discutăm prima 
dată. Am insistat asupra unora 

pentru că, și în acest an, s-au ma
nifestat încă multe lipsuri care 
ne-au diminuat mult recolta. Cred 
că este timpul să se înțeleagă că 
trebuie să punem capăt oricăror 
justificări, oricăror calcule prin 
care să justificăm nerealizările. 
Toți, și organele de partid și de 
stat, și organele agricole au 
obligația să acționeze pentru a 
realiza în cele mai bune con
diții planul de producție. .Com
parația care s-a încercat să se 
facă ieri aici, că, față de trecut, 
avem producții maî mari, nu are 
nici o valoare. Aceasta poate fi 
caracterizată ca o iresponsabilita
te din partea acelora care vin cu 
asemenea justificări. Noi avem un 
plan de producție; și trebuie să 
pornim de la plan, nu comparînd 
cu. trecutul I Noi ne-am propus să 
realizăm producțiile care țin sea
ma de posibilitățile și de necesi
tățile de astăzi — iar organele* 1 a- 
gricole, consiliile populare, cerni
tele județene, Ministerul Agricul
turii trebuie să ia măsuri pentru 
realizarea acestor producții I

prevederile lui — și tot ce putem 
face în plus să facem ca să asi
gurăm semințele pentru anul vi
itor. Dar să mai fie revăzut și la 
județe acest program. Să se pro
pună îmbunătățiri pentru a defi
nitiva programul de producere în 
tară a semințelor pentru toate
1 pitele, a materialului săditor, în 
g erai, inclusiv pentru plantele 
furajere. Începînd de anul viitor 
trebuie să ne asigurăm în întregi
me semințele, să avem și ca re
zerve, și chiar să producem semin
țe și material săditor pentru ex
port. în privința aceasta va trebui 
ca Ministerul Agriculturii, Acade
mia de științe agricole să lucreze, 
împreună cu C.N.S.T.-ul, pentru a 
asigura elaborarea unui program 
complet de cercetare și de produ
cere a semințelor. Chiar și astăzi, 
în consfătuire, cînd s-a vorbit de 
in, tovarășii au spus că noi nu pro
ducem sămînță de in. Atunci ce fel 
de cercetare avem ? Cum putem 
să asigurăm în aceste condiții o să
mînță corespunzătoare? Dar aceas
tă situație nu e numai la in, ci și 
la altele. Cercetarea noastră are 
un limbaj prea general : ameliora
rea. Cred că trebuie să precizăm : 
e vorba de a produce noi soiuri de 
semințe și ameliorarea celor exis
tente. Desigur, se pornește de la 
ceea ce există, dar noi trebuie să 
producem noi soiuri de semințe, 
noi hibrizi, noi plante, un nou ma
terial săditor — și viticol, și pomi
col, și în toate domeniile 1 Avem 
un număr mare de oameni — a- 
proape 8 000 — în cercetarea agri
colă. Trebuie să-i punem să lucre
ze pe domenii, pe grupe de proble
me — și să soluționăm rapid pro
blema producerii semințelor și ma
terialului săditor de înaltă produc
tivitate, rezistent la boli, la tot 
.ea ce se cere. Dacă nu facem a- 

ceasta — înseamnă că nu facem 
cercetare, facem acțiune de în
mulțire a semințelor 1 Trebuie, în 
mod hotărît, să angajăm și insti
tutele de învățămînt în această1 ac
tivitate. Este o rușine pentru Timi
șoara, care are un vechi institut â- 
gricol, să se prezinte cu recolta de 
grîu din acest an ; tot așa este o 
rușine pentru Iași, pentru Cluj — 
și ele cu institute agricole vechi — 
unde recoltele sînt cu mult sub po
sibilități. Ce fel de activitate des
fășoară institutele de învățămînt și 
stațiunile de cercetare care există 
în aceste zone ? Ce fel de legare a 
cercetării, a învățămîntului cu 
producția se realizează acolo ? De 
aceea, se impune să revedem și 
activitatea institutelor de învăță- 
mînt. în general, este necesar să 
ne ocupăm mult mai serios de 
problemele cercetării agricole, de 
rezultatele din cercetarea agricolă. 
Avem o forță puternică ; avem, în 
cîteva domenii, rezultate bune, dar 
sîntem încă rămași în urmă, se 
lucrează încet. Nu ne putem mul
țumi numai cu cîteva noi soiuri de 
plante.

Consider că pentru înfăptuirea 
programului în agricultură, a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea, a 
revoluției agrare trebuie să punem 
ordine în cercetare, în activitatea 
din învățămîntul superior legată de 
cercetare, dar și în pregătirea ca
drelor. Trebuie să facem aceasta 
acum, din anul acesta ! Ministerul 
Agriculturii trebuie să exercite un 
control temeinic și permanent asu
pra activității de cercetare. Consi
liul de Miniștri. C.N.Ș.T.-ul trebuie 
să pună ordine în acest domeniu 
care este un domeniu foarte impor
tant, hotărîtor pentru obținerea 
unei schimbări radicale în agricul
tura din România.

Tovarăși,

în acest an au ieșit în evidență o 
serie de lipsuri serioase în pregă
tirea cadrelor, a mecanizatorilor, a

Trebuie să crească mai mult răs
punderea Ministerului Agricultu
rii. Cu regret trebuie să spun 
că nu se simte încă suflul nou, nu 
se simte schimbarea care este ne
cesară în conducerea Ministerului 
Agriculturii, creșterea spiritului 
de răspundere, pasiunea în muncă, 
hotărârea de a asigura realizarea 
în întregime a programelor din a- 
gricultură.

Este necesar ca și organele agri
cole județene să-și schimbe stilul 
de muncă. Am întârziat cu realiza
rea măsurilor de unificare a con
ducerii agriculturii în județe — și 
trebuie s-o realizăm I Este prea 
multă dispersare, avem prea multe 
organisme, prea mulți șefi și ni
meni nu răspunde la județ. Tre- 
buiez să realizăm un organism 
unic, cu o răspundere unică și să 
întărim răspunderea jos, în uni
tăți. Avem prea mulți oameni care 
fac hîrtii și prea puțini care lu
crează acolo unde se realizează 
producția. Neapărat trebuie să pu
nem ordine și în activitatea con
ducerilor județene. Trebuie să 
crească răspunderea întreprinde
rilor agricole de stat. Din păcate, 
în acest sector, lucrurile nu merg 
cum trebuie ; producțiile nu ne 
pot mulțumi, iar în unele locuri 
sint chiar mai mici decît în coope
rative. Și aici trebuie să acționăm 
pentru creșterea disciplinei, a or
dinii și răspunderii, pentru ca 
realmente întreprinderile agricole 
de stat să se plaseze pe primul loc 
în buna organizare a producției, 
în ce privește nivelul producțiilor, 
calitatea întregii activități.

Sînt necesare, în continuare, mă
suri pentru creșterea rolului coo
perativelor agricole de producție. 
Apare încă necesară desființarea 
unor așa-zise asociații care au 
dezorganizat producția și lucrează 
mai prost decît unitățile de bază. 
Trebuie rapid, în toamna acestui 
an, să lichidăm această stare de lu
cruri și șă facem ca unitatea agri
colă, cooperativa de producție să 
constituie baza organizării produc
ției, în toate domeniile. Să întărim 
consiliile de conducere și rolul a- 
dunărilor generale. Cooperatorii 
trebuie șă știe că sînt proprietarii, 
ei conduc cooperativa și ei trebuie 
să aibă cuvîntul hotărîtor în tot 
ceea ce se întîmplă în cooperativă. 
Trebuie să facem totul, îmbunătă
țind activitatea consiliilor unice 
agroindustriale, pentru ca ele să-și 
îndeplinească în mai bune condiții 
rolul lor în organizarea colaboră
rii între unitățile din sector, în 
specializare, în exercitarea contro
lului și în desfășurarea activității 
de producție.

Am vorbit de stațiunile de me
canizare ; nu vreau să mai revin 
acum asupra lor. Este necesar însă 
să acordăm multă atenție proble
melor din S.M.A.-uri, întăririi con

ducerii, a răspunderii, a discipli
nei și ordinii. Nu greșesc dacă spun 
că astăzi mai mult de 50 la sută 
din recoltă este hotărîtă de S.M.A.; 
cred că mal mult I Și dacă 
S.M.A.-ul lucrează prost, înseamnă 
că și recolta va fi proastă. Unde 
avem recoltă bună, înseamnă ' că 
lucrează și S.M.A.-ul bine. Pentru 
că lucrările sînt mecanizate în în
tregime — mă refer la sectorul ve
getal — hotărîtor este aceasta. De 
aceea, trebuie să acordăm mai 
multă atenție atît cadrelor, cît și 
conducerii, să ne ocupăm, zi de zi, 
de activitatea acestor sectoare. 
Munca de organizare a conducerii, 
răspunderea cadrelor de conduce
re, a consiliilor, a adunărilor ge
nerale este hotărîtoare pentru a a- 
sigura îndeplinirea în bune condi
ții a sarcinilor din agricultură.

Se impun măsuri mai hotărîte în 
ce privește consiliile populare. Nu 
se poate spune că ele își îndepli
nesc atribuțiile prevăzute în lege
— mai cu seamă consiliile popu
lare comunale șl orășenești. Ele 
trebuie să pună pe primul plan 
problemele producției agricole. 
Principala răspundere a consiliu
lui popular comunal este produc
ția agricolă. Nu se realizează pro
ducția agricolă, nu se poate spune 
că în comună este o conducere 
bună a consiliului popular sau o 
bună administrare a comunei. Este 
necesar ca și consiliile județene 
să-și îndeplinească rolul prevăzut 
prin lege, în efectuarea la timp 
a lucrărilor agricole și în tot ceea 
ce este prevăzut — autogospodă- 
rirea, autoconducerea. Din acest 
punct de vedere, cred că am mers 
foarte departe, tovarăși. Cred că 
sistemul nostru de autoconducere 
și autogospodărire județean este 
foarte avansat. Am dat drepturi 
foarte mari județelor. Dar unii 
tovarăși au înțeles să aibă numai 
avantaje; n-au înțeles că autocon
ducerea înseamnă răspunderea pen
tru buna gospodărire, pentru orga
nizarea muncii, pentru conducerea 
activității. Și cu aceasta trebuie să 
începem I Cînd vorbim de auto
conducere, trebuie să vorbim de 
buna organizare și conducere a 
activității economico-sociale, de 
realizare a producției, de organiza
re a gospodăririi, a aprovizionării 
și așa mai departe. A avea doar 
dreptul să ceri și să consumi, a- 
ceasta nu este nici autoconducere, 
nici autoaprovizionare — asta este 
anarhie, nihilism, lipsă de răspun
dere!

Desigur, toate acestea pun pro
bleme serioase în fața organizații
lor de partid, a comitetelor comu
nale, orășenești și județene de 
partid. în definitiv vorbim — și 
pe drept cuvînt subliniem mereu
— de rolul conducător al partidului 
în toate domeniile de activitate. 
Dar cum se manifestă aceasta cînd 
s-au obținut producții mici? De
sigur, acolo unde sînt producții 
bune se pare că s-a lucrat bine și 
nu putem decît să felicităm orga
nizațiile de partid, comitetele ju
dețene — chiar dacă criticăm unele 
lipsuri — dar nu putem să nu spu
nem că s-a lucrat bine. Dar ce pu
tem spune acolo unde avem rezul
tatele slabe despre care s-a vorbit 
aici ? I Ce se poate spune de acea 
organizație de partid județeană 
care a lăsat să se însămînțeze în 
decembrie?! Dar unde a fost co
mitetul județean de partid ? I Și 
acest lucru nu este numai la Ti
miș, ci și. la alte județe.

Trebuie să înțelegem că este ne
cesar să tragem toate învățămin
tele și pentru activitatea organi
zațiilor de partid. Comitetele de 
partid .comunale trebuie să anali
zeze, să conducă și să unească toa
te forțele din comună pentru reali
zarea la timp a lucrărilor agrico
le. Prin lege este stabilit: toată 
lumea, în frunte cu primarul și 
cu secretarul de partid, trebuie să 
participe la lucrările agricole. Dacă 

sînt întîrziate lucrările agricole, și 
școala se închide I Și liceul — dacă 
este liceu în comună — și acesta 
trebuie închis — și toată lumea 
trebuie să meargă la lucrări agri
cole. Dacă e o fabrică în comună, 
și fabrica s-o închidem două-trei 
zile — unde nu-i foc continuu — 
și toată lumea să meargă să 
strîngem recolta. Dacă însămînțăm 
târziu, pierdem ; dacă nu strîngem 
recolta, fiecare zi de întîrziere în
seamnă pierderi. Trebuie să fie 
bine înțeles acest lucru, tovarăși. 
Organizația de partid, consiliul 
popular au și dreptul, dar și obli
gația, să ia toate măsurile pen
tru a asigura desfășurarea în 
bune condiții a lucrărilor. Cu atît 
mai mult, comitetele județene de 
partid.

Este necesar să se dezbată cu 
activul de partid din agricultură, 
pînă jos, toate problemele legate 
de activitatea din acest an — și 
de însămînțări, și de sțrîngerea re
coltei, și de celelalte lucrări, să se 
stabilească măsuri concrete și să 
fie urmărită operativ, zilnic, reali
zarea lor.

Desigur, se pare că și la noi, la 
Comitetul Central, trebuie mai 
multă operativitate, mai multă e- 
xigență în urmărirea și în solu
ționarea problemelor. Așa cum 
este necesar ca și la guvern pro
blemele acestea să fie considera
te ca probleme prioritare și ur
mărite și soluționate zilnic, opera
tiv, fiindcă aici orice amînare ne 
diminuează recolta și influențează 
negativ asupra întregii dezvoltări. 
Iată de ce, tovarăși, trebuie să în
țelegem că problemele agriculturii 
trebuie să constituie o preocupare 
permanentă și din partea organe
lor centrale, a Consiliului de Mi
niștri, a organelor Comitetului Cen
tral, a Secretariatului, a secțiilor 
Comitetului Central și, desigur, a 
celor care se ocupă direct, am spus 
și repet, a Ministerului Agricultu
rii, a comuniștilor , care lucrează în 
domeniul agriculturii.

Iată, tovarăși, cîteva probleme pe 
care am vrut să Ie subliniez în în
cheierea consfătuirii de astăzi, ex- 
primînd convingerea că se vor tra
ge toate concluziile din activitatea 
din acest an, că vom pleca cu în
crederea — bazîndu-ne pe ceea ce 
am obținut anul acesta — că agri
cultura noastră are capacitatea să 
realizeze producțiile stabilite în 
plan și chiar să le depășească, că 
ceea ce am prevăzut pentru anul 
viitor putem nu numai să realizăm, 
dar chiar și depășim, aplicând cu 
fermitate învățămintele din acest 
an, generalized ceea ce este bun 
și înlăturând cu hotărîre ceea ce 
este rău.

Dispunem și în agricultură de 
forțele necesare ; avem muncitori, 
avem țărani care au demonstrat că 
pot obține recolte mari — și, de 
fapt, ei.au realizat producțiile a- 
cestea. Și vreau să subliniez, încă 
o dată, că anul acesta s-a lucrat, pe 
ansamblu, mai bine. A fost o parti
cipare bună la muncă și trebuie să 
organizăm și să întărim, în conti
nuare, ordinea și disciplina. Tre
buie însă să facem totul și să asi
gurăm ca tot ceea ce am obținut 
în acest an să fie strîns și depozitat 
corespunzător, să punem bazele 
temeinice pentru recolta din anul 
viitor.

Dispunem de tot ce e necesar. 
Avem organizații de partid pu
ternice. Avem, iată, și aici,, un ac
tiv de partid și de stat puternic 
— de fapt toți sînt comuniști, toți 
fac parte din activul de partid. Fo
losind bine această forță, putem a- 
vea convingerea că vom obține în 
continuare rezultate ■ bune în acest 
an, iar în anul viitor o recoltă mai 
bună decît în acest an, depășind 
chiar prevederile planului.

Cu aceasta, tovarăși, vă doresc' 
spor la treabă I (Aplauze puternice, 
prelungite).
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Rememorăm In aceste zile, cu fi
rească mîndrie, împrejurările isto
rice în care, in urmă cu 38 de ani, 
încununînd eroica luptă a poporului 
român, revoluția de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiim
perialistă, declanșată la 23 August 
1944, a ieșit biruitoare, înfăptuind o 
cotitură hotărîtoare în soarta Ro
mâniei și a poporului nostru. Acest 
istoric eveniment rămîne peste timp 
o strălucită ilustrare a patriotismu
lui fierbinte al comuniștilor, a ata
șamentului lor nestrămutat față de 
marile idealuri ale unității statale, 
independenței naționale și integri
tății teritoriale, a consecventei lor 
atitudini antifasciste.

într-adevăr, în țara noastră Parti
dul Comunist Român a tras cel din
ții semnalul de alarmă și s-a ridi
cat cu hotărire la luptă Împotriva 
fascismului, a transpunerii în viața 
politică a țării a unor practici tero
riste, dictatoriale, experimentate in 
alte părți ale continentului. In mod 
deosebit după 1933, cînd instaurarea 
hitlerismului la putere în Germania 
a încurajat și favorizat și activitatea 
grupărilor fasciste din România, în 
primul rind a Gărzii de Fier, par
tidul comunist și-a intensificat efor
turile pentru a dezvălui maselor 
adevăratul chip al fascismului, răs- 
pîndind în acest scop manifeste, 
editind zeci și zeci de ziare, reviste 
și alte publicații. „Fascismul va în
semna nu numai singe și foame in 
țară. Fascismul înseamnă război. 
Războiul este modul de existență al 
fascismului (...) Fascismul amenință 
existența micilor state, a micilor 
neamuri. Fascismul amenință exis
tența și independența țării" — aver
tiza, în acest sens, un manifest di
fuzat de P.C.R.

Pentru a putea desfășura cu mai 
mult succes și pe tărîm legal lupta 
antifascistă, P.C.R. a creat, influ
ențat și condus numeroase orga
nizații democratice de masă, legale 
sau semilegale, menite să atragă în 
mișcarea antifascistă mase dintre 
cele mai largi, din rîndul tuturor 
păturilor și categoriilor sociale. Din
tre aceste organizații amintim : Co
mitetul Național Antifascist, Liga 
muncii, Frontul plugarilor, Blocul 
democratic, Comitetele pentru apă
rarea antifasciștilor, Uniunea oame
nilor muncii maghiari din România 
(Madosz), Frontul studențesc demo
crat, Frontul feminin, Uniunea de
mocratică ș.a.

Un merit deosebit al partidului 
comunist constă în faptul că s-a 
orientat și a acționat tot mai ferm 
pentru unirea într-un larg front 
popular antifascist a tuturor forțe
lor națiunii, înlăturînd din propria 
activitate atitudinile sectariste, apre
cierile eronate' cu privire la profi
lul unor partide și grupări politice, 
aprecieri care au influențat negativ 
activitatea sa lntr-o anumită peri

oadă. P.C.R. a militat pentru reali
zarea unității de acțiune muncito
rească, pentru încheierea unor acor
duri de front unic cu celelalte par
tide ale clasei muncitoare, ca teme
lie a frontului popular antifascist, 
inițiind sistematic contacte cu di
ferite organizații și formațiuni poli
tice, cu personalități politice progre
siste, indiferent de apartenența lor 
la partide. „Să nu căutăm ce ne des
parte, ci ceea ce ne apropie — scria 
luptătorul comunist Ilie Pintilie. In 
momentul de față avem un singur

„Unlți-vă cu toții Intr-un singur 
front puternic contra lui Hitler și 
aliaților săi revizioniști !“ — glăsu- 
iau, semnificativ, documentele P.C.R. 
din acel timp.

Valul acțiunilor inițiate, organi
zate și conduse de P.C.R. sub sem
nul luptei antifasciste, antihitleriste, 
pentru apărarea integrității terito
riale, a independenței și suverani
tății patriei a culminat cu marile de
monstrații antifasciste și antirăz
boinice de la 1 mai 1939, din Bucu
rești și din alte centre ale țării, la

crearea și întărirea căreia cuvîntul 
și fapta partidului comunist au avut 
o însemnată, contribuție.

Referindu-se la esența acestor 
realități, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aprecia că : „Eroica luptă dusă în 
acei ani de partidul comunist în 
fruntea clasei muncitoare și a unor 
largi forțe progresiste, sub steagul 
democrației și independenței țării, 
atitudinea lucidă a unor grupări po
litice ale claselor conducătoare au 
stăvilit, pentru un timp, ascensiunea 
spre putere a organizațiilor fasciste
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dușman : fascismul. El este cel mai 
apropiat. Împotriva lui trebuie să 
ne unim".

Aceste strădanii ale comuniștilor 
au condus treptat Ia realizarea unor 
acorduri de front popular antifas
cist : la București, în 1934, între'Co
mitetul Național Antifascist, Liga 
muncii și Partidul Socialist Unitar ; 
la Băcia (județul Hunedoara), în 
septembrie 1935 ; la București, în 
noiembrie 1935 și Ia Țebea (județul 
Hunedoara), în 6 decembrie 1935, 
între Blocul democratic, Frontul plu
garilor, Partidul Socialist (C. Popo- 
vici), Madosz. Succesele obținute de 
forțele democratice coalizate pe o 
platformă comună In alegerile par
lamentare parțiale, județene și co
munale, din anii 1936-1937 au dovedit 
justețea liniei politice a partidului 
comunist.

Cînd, după acordul de la Miinchen 
și cotropirea Cehoslovaciei primejdia 
înrobirii tării de către Germania hi- 
tleristă a devenit deosebit de gravă, 
lupta antifascistă, antihitleristă a 
P.C.R., a forțelor democratice,_ pa
triotice' a căpătat o remafcabilă Vi
goare. „Să nu capitulăm ! Să ne îm- 
potrivim !“, „Comuniștii vor lupta cu 
arma în mină in primele rinduri",

organizarea cărora o contribuție de 
seamă a adus tînărui militant co
munist Nicolae Ceaușescu. Desem
narea sa în comisia de organizare a 
demonstrațiilor constituia o expresie 
a prețuirii cu care era înconjurat 
încă de pe atunci tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru calitățile sale de 
organizator, pentru dîrzenia și ener
gia probate de-a lungul multor ani 
în mișcarea revoluționară. Aceste 
demonstrații, prin caracterul de 
masă, nivelul înalt de organizare și 
gradul ridicat de combativitate re
voluționară, au constituit o elocven
tă mărturie a maturității politice a 
clasei noastre muncitoare, a posibi
lităților de care dispuneau atunci 
forțele patriotice, revoluționare și 
progresiste de a organiza cu succes 
lupta împotriva fascismului și răz
boiului.

Retrospectiva Istorică pune, așa
dar, în lumină cu toată evidența 
adevărul că dacă ani în șir în țara 
noastră ascensiunea spre putere a 
organizațiilor fasciste a putut fi 
stăvilită, dacă la noi excesele fas
ciste” n-au atins ferocitatea și am
ploarea din alte zone ale continen
tului, aceasta s-a datorat stării de 
spirit antifasciste a poporului, la

și înrobirea țării Germaniei na
ziste".

Odată cu dezlănțuirea războiului 
hitlerist împotriva Uniunii Sovie
tice și împingerea României alături 
de Germania nazistă, Partidul Co
munist Român s-a ridicat cu hotă
rire contra acestei agresiuni, pro- 
nunțîndu-se cu fermitate pentru 
ieșirea din războiul antisovietic și 
alăturarea țării la coaliția antihitle
ristă. Partidul a organizat lupta ac
tivă împotriva dictaturii militaro- 
fasciste și a războiului hitlerist, a 
inițiat și condus mișcări greviste și 
demonstrații antifasciste, ca și acti
vitatea de sabotare a mașinii de 
război destinate frontului antisovie
tic ; a organizat lupta de partizani, 
formațiile de luptă patriotice și in
struirea lor pentru bătăliile ce aveau 
să vină. Toate acestea au făcut ca 
Partidul Comunist Român să cîștige 
poziții importante în viața politică 
a țării, simpatia și încrederea mase
lor largi de oameni ai muncii.

Sînt binecunoscute hotărîrile și do
cumentele adoptate de P.C.R. în anii 
1941, 1942, 1^43 cu ’privîrfe lă’ ofgăhi^ 
zarea luptei împotriva războiului dus 
alături de Germania hitleristă îm
potriva Uniunii Sovietice, pentru ie-

șirea României din acest război, pen
tru organizarea Frontului Patriotic 
Antihitlerist și a altor acțiuni de co
laborare cu cele mai diferite forțe 
dispuse să contribuie la salvarea 
țării din catastrofa către care era 
împinsă. Toate acestea au culminat 
prin formarea, la 1 mai 1944, a 
Frontului Unic Muncitoresc, între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Social-Democrat, iar in iunie 
1944 a Blocului Național Democrat, 
care cuprindea, in afara celor două 
partide muncitorești, și partidele 
burgheze : Partidul Național-Țără- 
nesc și Partidul Național-Liberal. 
Partidul comunist a stabilit, de ase
menea, legături cu cercurile armatei, 
cu Palatul regal, subordonind în
treaga sa activitate țelurilor salvării 
țării de la o catastrofă națională, 
realizind acea coaliție politică largă 
care a determinat izbinda revolu
ției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. în
făptuirea actului de la 23 August 
1944 a fost favorizată și de împreju
rările internaționale, de marile vic
torii ale armatei sovietice — care a 
dus greul războiului, aducind contri
buția cea mai însemnată la înfrîn- 
gerea Germaniei hitleriste — de vic
toriile obținute pe frontul de vest, 
de intensificarea, pretutindeni in 
lume, a luptei antifasciste a popoa
relor, a mișcărilor de eliberare na
țională din diferite țări. Cu deplin 
tepnei se poate spune că triumful 
insurecției și participarea României, 
cu grele jertfe de singe, la războiul 
împotriva Reichului hitlerist, alături 
de Uniunea Sovietică și celelalte 
țări aliate, au constituit încununarea 
luptei antifasciste purtate neabătut 
de poporul român, în frunte cu clasa 
muncitoare. Acel moment crucial a 
deschis calea cuceririi deplinei noas
tre independențe naționale, a împli
nirii idealurilor de dreptate socială 
și națională ale poporului, a făuririi 
României socialiste.

Au trecut 38 de ani de atunci ; sub 
conducerea partidului, oamenii mun
cii din țara noastră, fără deosebire 
de naționalitate. întregul nostru po
por, strins unit în jurul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, acționează in 
prezent pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a documentelor is
torice ale celui de-al XII-lea Con
gres, pentru ridicarea patriei noastre 
pe noi culmi de civilizație și pro
gres, asigurarea bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, întărirea 
forței și unității întregului popor, a 
independenței și suveranității Româ
niei. Acesta este în fond cel mai 
înalt omagiu ce poate fi adus tuturor 
acelora care, în anii de restriște, 
n-au ezitat a cheltui oricîte energii, 
mergind pînă la jertfa supremă, 
pentru ca. pregătind triumful din 
August 1944, să apropie intrarea țării 
într-o nouă epocă a dezvoltării sale 
libere și demne.

ȚARA ÎN LUMINA LUI AUGUST
A îmbătrîni scriind În

seamnă a îmbătrini frumos 
sau, poate, chiar a uita să 
îmbătrînești. Am văzut re
porteri cărunți, dar de-o e- 
nergie și mobilitate demne 
de tinerețea fără bătrînețe 
a poveștilor noastre de de
mult. Iată, se împlinesc 33 
de ani de la prima mea do
cumentare pe teren, in sa
tul Luna de Jos, de lingă 
Cluj-Napoca în una din pri
mele cooperative agricole 
de producție, imediat după 
plenara din 3—5 martie 1949. 
Luasem atunci contact cu 
sentimentul de uimire, de 
noutate, de nădejde al ce
lor porniți pe un drum nou. 
Din acel an pînă la reporta
jele de mai deunăzi, mi-a 
fost dat să străbat prin 
destinele Văii Jiului, Bica- 
zului, șantierelor navale, 
Hunedoarei și, firește, în 
mod precumpănitor, prin 
destinele economiei și cul
turii Bihorului meu de 
baștină. Astăzi, de pildă, 
Bihorul produce pe scară 
județeană o gamă largă de 
produse principale ale e- 
conomiei noastre naționale, 
iar concluzia pe care o trag 
din acest adevăr funda
mental e că atunci cînd oa
menii vor, pun suflet, tind 
spre un ideal măreț și fru
mos — se poate face lucrul 
cel mai greu, se poate tre
ce dincolo de visele pre
mergătoare unui program.

Pierdute sau uitate în 
vechi maldăre de hîrtii, 
bloc-notesurile lasă memo
riei sarcina de a parcurge 
drumul revoluției socialis
te românești, etapă cu eta
pă — memoria devenind, 
în fapt, istorie. La Bicaz 
am fost de mai. multe ori, 
cu grupuri de scriitori, 
printre care și Nicolae La- 
biș — iar sentimentul lui 
„totuși se poate 1“ ne-a fă
cut să vedem nașterea, 
peste noapte, și călirea din 
mers a primilor noștri e- 
nergeticieni, precursorii 
modești ai generațiilor de 
Înaltă calificare de la hi
drocentralele de pe Argeș, 
Lotru sau de la Porțile de 
Fier. Și ne dădeam seama 
că, dacă meseria este nu
mită, metaforic, „brățară de

aur", pe lingă meseriile în
delung tradiționale se 
iveau altele noi, se forjau 
și se polizau brățări de aui’ 
noi-nouțe, necunoscute al
tădată, de la energeticienii 
de atunci la electroniștii de 
azi.

Ștefan Tripșa a fost pri
mul Erou al Muncii Socia
liste cu pare m-am împrie
tenit — el iubește și cu
noaște bine sufletul artiști
lor — și de la care am au
zit lecția superbă despre 
înnobilarea oțelurilor. „Oțe
lul e noul metal nobil" —

pentru totdeauna pămîntu- 
rile și înrodindu-le specta
culos. De aici pînă la nou
tatea extremă a geneticii e 
o trecere firească și cursivă.

Meserii noi ? Brățări de 
aur necunoscute pină în 
anii socialismului. Dar, de 
fapt, în condițiile econo
miei moderne, ale cincina
lelor revoluției tehnico-șți- 
ințifice, ale saltului în cali
tate, toate meseriile devin 
implicit noi. E adevărat că 
începînd cu tractoarele și- 
terminînd cu creierele e- 
lectronice, harnica și talen-

DINAMISMUL
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îmi spunea el. Și iată as
tăzi fac acolada spre ceta
tea nouă a oțelarilor gălă- 
țeni și dau peste același 
imperativ, devenit numitor 
comun al activității noas
tre creatoare : „Se poate ! 
Trebuie să se poată 1“ 
Și-mi amintesc de un re
portaj publicat recent în 
„Scinteia", dintr-o renăscută 
întreprindere bucureșteană, 
unde mi s-a spus că piese
le de o mare complexitate 
necesare viitoarelor noas
tre centrale atomice pot fi 
fabricate în țară, deși sînt 
de realizat citeva mii de 
repere. Deci, iarăși, se 
poate !

Și fiindcă veni vorba mai 
sus de eroii muncii socia
liste, imi aduc aminte de 
documentările la Valea lui 
Mihai și lumea renăscută a 
nisipurilor mișcătoare, a 
micii Sahare din partea de 
vest a patriei, unde Emeric 
Szabo cu tovarășii lui de 
muncă au plantat pomi ro
ditori, piersici și vii rodi
toare mai cu seamă, fixînd

tata noastră clasă munci
toare a realizat in anii so
cialismului nenumărate 
produse cu totul noi : ma- 
șini-unelte de mare preci
zie, nave de mare tonaj, ă- 
luminiu, chimicale de înal
tă calitate, locomotive die
sel și electrice, mijloace ale 
tehnicii de calcul electro
nice, materiale plastice, au
tobuze și limuzine etc. etc. 
— dar nici plugurile, nici 
pomăritul, nici creșterea a- 
nimalelor, nici mineritul, 
nici construcțiile nu mâi 
păstrează din fosta lor sta
re patriarhală decît legen
dele. Mecanizare, irigare, 
chimizare, genetică, auto
matizare, electronizare sînt 
fenomene de modernizare, 
de ujtramodernizare a tu
turor 'îndeletnicirilor tradi
ționale.

Socialismul, corolar su
perior al tradiției, a fructi
ficat, în cele mai mul
te domenii, un pionierat 
vestit, Podul de la Vadul 
Oii aduce, în modernitate 
și funcționalitate sporită,

școala lansată de Anghel 
Saligny — pionier, dealt
fel, și în construcția docu- 
rilor portuare. Realizăm a- 
vioane, ducînd mai depar
te gîndul și fapta îndrăz
neață a slujitorilor aripilor 
românești care au fost 
Vuia, Vlaicu, Coandă. Con
struim frumos, ieșim tot 
mai mult..din stereotipia 
blocurilor de mai . deunăzi 
pe linii specifice româ
nești — iar dincolo de lu
mea legendară a meșteru
lui Manole stă, prag con
cret, lumea reală a arhitec
tului Mincu. Facem agri
cultură modernă, dar nu 
uităm de Ion Ionescu de la 
Brad. în biologie, medici
nă. matematică, fizică, chi
mie — nume celebre, de 
circulație universală, ne 
sînt un memento fericit ; 
preluăm și ducem mai de
parte ștafeta marilor înain
tași, în efervescența revo
luției socialiste.

Orientarea științifică și 
umanistă a dezvoltării ar
monioase a tuturor zonelor 
patriei, stabilită de istori
cul Congres al IX-lea al 
partidului, a adus la linia 
economică fecundă și mo
dernă regiuni înapoiate : 
Argeșul, Vrancea, Săla
jul, Bistrița-Năsăud, Vaslu
iul, Tulcea, Harghita, 
Covasna etc,, prin masive 
investiții. Sentimentul e a- 
celași, al lui „se poate 1“ ; 
nu se poate să nu se poată, 
cînd există vocație, energie, 
ambiție, suflet mare cit 
țara. Producem ceea ce nu 
visam vreodată, ne depă
șim neîncetat, oferim ta
bloul unei Românii socia
liste moderne. Prin oame
nii ei, prin cugetul și sim
țirea lor.

Acestea sînt sintezele u- 
nor vechi și noi carnete de 
reporter, decantate, genera
lizate, sintetizate. Și, tot
odată, acestea constituie și 
un imbold de a cutreiera, in 
continuare, țara. Nu putem, 
nu avem voie, nu ne e dat 
să îmbătrinim. Condeiul ne
fură pină și somnul, iar 
masa de scris devine, prin
dulce legănare, 
nostru de zbor.

terenul

BUCUREȘTI. Marii sărbători na
ționale de la 23 August. Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor 
i-a consacrat o amplă manifestare 
organizată Ia Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România. Sute 
de pionieri fruntași din Capitală și 
din toate județele țării au audiat 
expunerea „Semnificațiile majore 
ale actului de la 23 August", după 
care au vizitat sălile destinate re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă, precum și expoziția „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
pacea lumii". Clubul întreprinderii 
de confecții și tricotaje a găzduit 
conferința „23 August 1944 — 23
August 1982, ani de transformări 
revoluționare, de înflorire a patriei".

Eroicele zile ale lui August ’44 
au fost evocate de participant la 
evenimente, in cadrul acțiunilor 
organizate de Comitetul foștilor 
luptători și veterani de război îm
potriva fascismului, de Ministerul 
Industriei Chimice, Spitalul Colțea, 
întreprinderea de transporturi auto.

Universitatea cultural-științifică 
desfășoară, la rîndul său, o bogată 
activitate de informare privind

UNITATEA POPORULUI
(Urmare <lin pag. I)

petenței întemeiate pe investigația 
științifică, a întronat cultul cunoaș
terii, al adevărului, a afirmat un 
spirit lucid, rațional, față de reali
tatea obiectivă, a descătușat mințile 
de precepte înguste, . unilaterale, 
deschizînd cale liberă gindirii vii, 
înnoitoare și fecunde. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut in . acești 
api,, in repetate rinduri, constructori
lor socialismului să treacă prin fil
trul fin al minții conglomeratul rea
lității obiective, din care să desprin
dă cu propriul lor cap simburele ra
țional, adevărurile vitale ale vieții 
sociale. Tocmai sub aceste perma
nente îndemnuri, susținute cu pro
priul exemplu de muncă și gindire 
al. secretarului general al partidului, 
s-a declanșat, în anii de după Con
gresul al IX-lea, un proces revolu
ționar de o neasemuită profunzime 
și vastitate, care a dat semnificații 
și valențe noi manifestării unității 
dintre partid și popor.

Desigur, această, unitate reală, 
demnă și dinamică nu s-a produs 
spontan ; ea s-a făurit în timp, ca 
urmare a politicii de transformare 
revoluționară a societății, politică 
promovată consecvent de către par
tid în intreaga perioadă care a tre
cut de la eliberare ; ea a fost însă 
ridicată pe o treaptă nouă, superioa
ră în ultimii 17 ani, sub conducerea 
clarvăzătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ^constituind astăzi princi
pala forță motrice a progresului nos
tru multilateral, a propășirii patriei, 
bunăstării și fericirii oamenilor săi.

Unitatea națiunii noastre are de
terminări multiple : pe plan econo
mic este condiționată de dezvoltarea 
impetuoasă a proprietății socialiste 
— temelia puternică pe care s-a edi
ficat accesul egal al tuturor mem
brilor societății, fără deosebire de 
naționalitate, lă bunăstare și civili
zație, s-a consolidat independența 
țării ; pe plan politic s-a realizat 
un sistem complex de manifestare a 
democrației socialiste, care asigură 
participarea tuturor cetățenilor la 
conducerea țării ; pe plan social s-a 
adîncit procesul de omogenizare a 
claselor și păturilor sociale, ceea ce 
a asigurat apropierea tot mai puter
nică a intereselor acestora, identifi
carea țelului comun de luptă și ac
țiune socială : pe plan spiritual, in
tensificarea muncii politico-educati
ve de dezvoltare a conștiinței socia
liste, ridicarea nivelului de cultură.

Pe aceste temelii economice, poli- 
tico-sociale și morale, pe fondul co
munității dintre interesele individu
ale și cele ale colectivității, ca și 
dintre interesele claselor și grupări
lor sociale, s-a făurit unitatea mo- 
ral-politică a societății noastre. Starea 
de unitate atît de proprie organismu-

IN JURUL PARTIDULUI
lui nostru social este, așadar, un 
reflex firesc al stării de adîncă echi
tate instituită la noi și fortificată 
continuu, cu deosebire în ultimii 17 
ani, prin inspirate măsuri de ordin 
economic și social.

Unitatea poporului nostru în jurul 
partidului, care a fost și rămine 
principala ' sursă a dinamismului 
societății românești actuale, trebuie 
insă privită în devenirea ei continuă, 
pătrunzîndu-ne de ideea că avem 
îndatorirea de a contribui activ la 
menținerea și amplificarea resortu
rilor ce-i dau tărie, de a o îmbogăți 
cu valorile noi pe care fiecare etapă 
le aduce in prim plan. Firește, mo
dalitatea principală de întărire și 
consolidare a unității o constituie, așa 
cum adeseori a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, perfecționarea 
continuă a rolului conducător al par
tidului, prin implicarea cit mai de
plină a politicii sale la realitățile 
țării, prin întărirea legăturilor cu 
poporul, permanentizarea dialogului 
cu toți cetățenii țării, fără deosebire 
de naționalitate, prin integrarea sa 
tot mai puternică in activitatea con
structivă a națiunii.

în prezent, cînd in fața poporului 
se află cuprinzătorul program adop
tat de Congresul al XII-lea, comple
xele programe dezbătute la ultime
le plenare ale partidului, a căror în
făptuire prezintă o uriașă însemnă
tate pentru mersul înainte al patriei, 
pentru creșterea continuă a avuției 
naționale, se impun cu atit mai mult 
valorificate intens toate modalitățile 
de întărire a legăturilor partidului 
cu masele. Expresia cea mai con
cludentă a înțelegerii acestui înalt 
imperativ de către fiecare dintre noi 
o constituie faptele de muncă, ma
nifestarea plenară a răspunderii și 
hotărîrii' cu care se acționează pen
tru înfăptuirea sarcinilpr asumate, 
pentru depășirea oricăror dificultăți.

Așa cum n-a precupețit nici un 
efort pentru a depăși moștenirea 
grea lăsată de vechiul regim — îna
poiere ce se arăta la dimensiuni 
dramatice în urmă cu 38 de ani, la 
săvirșirea actului de eliberare a țării 
— tot așa de acum înainte poporul 
nostru va munci eroic pentru a grăbi 
ziua de miine a înfloririi patriei, 
atit de cuprinzător și limpede înfă
țișată in documentele Congresului al 
XII-lea. Faptele rodnice de muncă 
din preajma sărbătorii de la 23 Au
gust sint dovezi edificatoare că po
porul român are deplina convingere 
că numai stringindu-și și mai mult 
rindurile in jurul partidului își va 
putea desfășura cu succes activitatea 
constructivă, va înainta spre împli
nirea aspirațiilor lui, iși va putea 
apăra și dezvolta marile sale cuceriri 
revoluționare, care-i asigură o viață 
nouă, într-o țară liberă, independen
tă, socialistă.

CINSTEA MARII SĂRBĂTORI: Manifestări politico-educative și
actul istoric de la 23 August în 
cele două săli de expuneri, în care 
conferențiază istorici de prestigiu. 
(Ion Marin).

CLUJ. In unități economice, in
stituții, case de cultură și cluburi 
muncitorești au loc în aceste zile 
manifestări politice, cultural-educa
tive și artistice dedicate zilei de 
23 August. In municipiul Turda a 
fost prezentată expunerea „însem
nătatea politică și istorică a revo
luției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August 1944". în orașul 
Gherla au avut loc expuneri și 
simpozioane sub genericul „23 Au
gust — sărbătoare națională a po
porului român". La Cluj-Napoca. 
in celelalte localități ale județului 
s-a desfășurat „Săptămîna filmului 
patriotic românesc". La biblioteca 
orășenească și la librăriile din 
orașul Gherla s-au organizat vitri
ne omagiale și au avut loc prezen
tări de cărți sub genericul „Aspec
te ale marilor noastre împliniri sub 
conducerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român". (Alexandru Mu- 
reșan).

TIMIȘ. La Galeria Helios din 
Timișoara s-a deschis ieri o expo
ziție omagială de artă plastică de
dicată marii noastre sărbători na
ționale de la 23 August. Sint ex
puse creații inspirate din lupta 
eroică a poporului român în frunte 
cu comuniștii pentru înfăptuirea 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă. din marea epopee a edifi
cării socialismului pe pămintul 
străbun al patriei. Numeroase lu
crări de pictură, grafică și sculp
tură feint dedicate strălucitelor ini
țiative de pace ale României, ale 
președintelui țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, militant neobosit pentru 
o lume mai dreaptă și mai bună, 
pentru înțelegere și colaborare in
tre toate popoarele. (Cezar Ioana).

GALAȚI. La Casa de cultură a 
sindicatelor din Galați a avut loc 
spectacolul festiv dedicat zilei de 23 
August, sub genericul „Omagiu eli
berării". înscrisă ca un corolar al 
amplelor acțiuni dedicate marii săr
bători naționale, spectacolul festiv 
s-a bucurat de participarea actori
lor de la Teatrul dramatic, corului,

orchestrei, soliștilor, și baletului 
teatrului muzical : au participat, de 
asemenea, formații artistice de 
amatori din întreprinderi și școli 
gălățene, de la casa de cultură. Și 
această acțiune a dat glas hotărîrii 
oamenilor muncii din județul Galați 
de a face totul pentru a-și înde
plini cu cinste sarcinile care le re
vin in acest an și actualul cincinal, 
pentru a intimpina Conferința Na
țională a partidului cu realizări de 
prestigiu. (Dan Plăeșu).

SATU MARE. La Casa orășeneas
că de cultură din Cărei și la Bi
blioteca județeană Satu Mare s-au 
desfășurat, in cadrul manifestărilor 
omagiale dedicate zilei de 23 Au
gust, recitaluri de poezie sub ge
nericul „Patria — pămint de aur" 
și, respectiv, „Gînd senin de pace". 
La Casa orășenească de cultură de 
la Tășnad s-a desfășurat o întilnire 
a tineretului din localitate cu vete
rani ai războiului antifascist. Un 
emoționant spectacol intitulat „O- 
magiu patriei la cea de-a 38-a ani
versare a eliberării" a avut loc pe 
scena Casei municipale de cultură 
Satu Mare. (Octav Grumeza).

ARGEȘ. Dedicate zilei de 23 Au
gust, ieri au avut loc noi manifes
tări politice și culturale : la Combi
natul petrochimic Pitești — dialog 
pe tema : „Permanențele pămintu- 
lui și sufletului românesc, temei de 
perspectivă și certitudine istorică a 
neamului românesc" ; la întreprin
derea de autoturisme, masa rotundă 
„Tineretul și problemele lumii con
temporane" ; la casele de cultură din 
Topoloveni și Costești și la consi
liile unice agroindustriale Ticveni, 
Stilpeni și Birla. simpozionul : 
„Noua revoluție agrară — treaptă 
calitativ superioară în dezvoltarea 
agriculturii socialiste românești". 
(Gheorghe Cirstea).

SUCEAVA. La așezămintele și 
instituțiile de cultură. în colective
le de oameni ai muncii din județul 
Suceava au loc numeroase mani
festări politico-educative și cultu- 
ral-artistice menite să sublinieze 
însemnătatea istorică a actului re-r 
voluționar de la 23 August 1944. 
Astfel, la Casa orășenească de cul
tură din Gura Humorului a fost 
prezentată, in fața oamenilor mun
cii din localitate, expunerea „23 Au-
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îndemn în August
In noi trec în coloane șiruri de văi și munți 
Cîmpii in lutul țării recolte mari decid,
Și se prefac în fapte în comuniste frunți 
Âdîncile îndemnuri de omenesc partid.
In August sîntem astăzi același mare zid, 
Cum ne îndeamnă viața și lupta și firescul 
Ce-n devenirea noastră în fapte se deschid 
Scrise-ntr-un singur nume de aur : Ceaușescu I

Rusalin MUREȘANU

Veșnicul drapel
In August, val de flori, slăvit să fie 
pămintul țării, veșnicul drapel 
ce fîlfîie în zarea viorie 
înfăptuind cuvîntul ce se scrie 
pe-o aripă, contur de porumbel.

In August crugul cade sub boltire, 
ni-e inima izvor, pădure, tril, 
sub care-un gînd, o rază peste fire 
se desfășoară ca un tril subțire 
de borangic, pe-o mină de copil.

In August, carte ce vibrează-n pace, 
cuprinderea întregului popor, 
din cronica pămînturilor dace 
sub care-n zămislire se preface 
urcîndu-ne, măreț, spre viitor.

Al. RAICUl

Solar destin
O, cite flori în țară, cîte flori 
Luminează bolțile albastre I 
Azi slăvim în plai sub trei culori 
Primăvara fericirii noastre.

Cit senin e-n țară, cit senin I 
Briu de curcubeu ni-i larga zare 
Prinși în hore sub solar destin 
Pacea ne va fi triumfătoare.

E un crez de viață, crez unit I 
Libertatea s-a-nfrățit cu-avîntul. 
Soarele lui August din zenit 
Veșnic țării va-ncălzi pămintul.

Vom trăi un viitor senin,
Brîu de curcubeu ne va fi zarea 
Neînvinși cum arcul carpatin 
Permanenți ca Dunărea și Marea.

Constantin ATOMII

Eroilor
Clare sînt rosturile și lumina deplină 
Munții și cîmpia fie etern lăudate — 
Trăiască in veci în lumina lină 
Bucuroasă de pace și suveranitate I

Marea cea Mare sub ziua bună
Cîntă Carpaților noua cunună — 
Eroi ce-ați intrat prin jertfă-n nemoarte
Viața v-ați dat-o pe libertate I

Trăim și trăiți aici lîngă vetre 
Cum trăiesc etern tăcutele pietre - 
Prin noi și cu noi mereu înainte
Pe cîmpul istoriei atît de fierbinte I

Ne arăm ogorul, ne iubim semeția 
Hei, munților înfrățiți cu cîmpia
Sub voi sînt moșii și strămoșii 
Și noi aici, bravii și luminoșii I

Mîndră ne fie mereu ctitoria
In veci să trăiască lumina în România — 
Munții, cîmpia ne fie în veci lăudate
In bucurie de pace și suveranitate I

Gheorghe DARAGIU

Nimbul țării
August, un arc deschis, de biruinți,
La forjă,-n subteran, laboratoare,
Și cimentează arșiți și credinți 
Cu noi succese desțelenitoare.

August, columnă-a vitejiei noastre, 
In valuri de lumină-nvăluită,
Cu visele asemenea albastre 
In care vrerea faptei ne palpită.

Pe trepte de avînt suit-am nimbul
— Șaptesprezece curcubee-nalte — 
De unde începură țării schimbul 
Victorii — anunțînd pe celelalte.

Octav SARGEJIU

cultural-artistice
gust — marea sărbătoare națională 
ă poporului român". (Sava Beji- 
nariu).

CARAȘ-SEVERIN. La așezămin
tele de cultură din orașele' și co
munele județului au loc ample 
manifestări politico-educative și 
cultural-artistice dedicate glorioasei 
aniversări a eliberării patriei. La 
Reșița a fost organizată o repre
zentativă 
genericul 
Nicolae 
nele lumii". La Caransebeș a fost 
prezentată expunerea „Partidul 
Comunist Român — conducătorul 
poporului în lupta împotriva fas
cismului, 
urmată 
„Pămint 
museți", .....
tice „Imnurile eliberării". Casa oră
șenească de cultură din Băile Her- 
culane, clubul muncitoresc din 
Otelul Roșu, clubul minerilor din 
Anina. Casa orășenească de cultură 
din Moldova Nouă au găzduit, de 
asemenea, cicluri de manifestări 
dedicate glorioasei aniversări a 
eliberării. (Nicolae Cătană).

expoziție de carte sub 
„Opera

Ceaușescu pe
tovarășului 

meridia-

pentru eliberarea patriei", 
de recitaluri de versuri 
de glorii, pămint de fru- 
de montaje literar-artis-

'I

ț

A
BISTRIȚA - NĂSAUD. în cadrul 

numeroaselor manifestări âmâgiale 
care au avut loc în toate orașele 
și comunele județului Bistrița- 
Năsăud. Casa municipală de cul
tură din Bistrița a găzduit un 
amplu spectacol muzical-coregrafic 
dfedicat celei de-a S8-a aniversări a 
eliberării patriei. Și-au dat con
cursul cele mai bune formații de 
artiști amatori și profesioniști de 
pe aceste 
Festivalului 
României".

meleaguri, laureați ai 
național „Cintarea 

(Gheorghe Crișan).
La Casa de cultură a 
din municipiul Vaslui

VASLUI.
sindicatelor ..... ......... . _
s-a desfășurat vineri un amplu 
spectacol omagial dedicat celei de-a 
38-a aniversări ■ a revoluției de 
eliberare socială și națională, an
tifascistă și . antiimperialistă din 
România. La reușita acestui frumos 
spectacol și-au adus contribuția mai 
multe formații literar-muzical-co- 
regrafice din întreprinderile jude
țului distinse în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României". O 
manifestare similară Închinată a- 
celuiași eveniment a avut loc și în 
municipiul Bîrlad. (Petru Necula).

. . 4 .
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorilor 

Republicii Coasta de Fildeș
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare, 
AMBASADORUL, ADONIT MA- 
NOUAN a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial 
și urări călduroase de sănătate și fe
ricire din partea președintelui Repu
blicii Coasta de Fildeș, Felix I-Iouph- 
ouet-Boigny, iar poporului român 
progres și bunăstare.

In cuvintarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se exprimă sen
timentele de satisfacție de a avea o- 
noarea să fie acreditat ca ambasador 
„pe lingă un ilustru șef de stat, care 
se bucură de un imens prestigiu in
ternational". în continuare, în cuvîn- 
tare sînt relevate dorința și voința 
Coastei de Fildeș de a conlucra strîns 
cu România, atît pe plan bilateral 
cit și multilateral, în favoarea coo
perării internaționale și a păcii în 
lume.

Cuvîntarea evidențiază importan
ța stringentă a instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, a 
eliminării colonialismului, discrimi
nării rasiale, apartheidului și a con
flictelor care constituie piedici în ca
lea unei cooperări internaționale. Sînt 
subliniate, de asemenea, responsabi
litățile ce revin statelor în menți
nerea păcii, care să se bazeze pe res
pectul reciproc dintre toate țările, pe 
reglementarea pașnică a diferende
lor, pe crearea unui climat de încre
dere care să favorizeze dezarmarea 
generală, procesul de destindere și 
colaborare internațională.

In încheiere,, cuvîntarea reliefează

(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acredi
tare, AMBASADORUL ALEXAN
DER GUERRA ALVARADO a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut cordial din partea președintelui 
Republicii Costa Rica, Luis Alberto 
Monge.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej se relevă dorința 
guvernului Republicii Costa Rica de 
a continua contactele la nivel înalt, 
precum și la alte niveluri, în vederea 
identificării de noi posibilități în di- 
rș“^gi dezvoltării schimburilor comer- 
ciâ t¥fși cooperării economice, tehnice 
și științifice, precum și în domeniul 
învățămîntului și culturii între țările 
noastre. „Costa Rica și România — se 
arată în cuvîntare — ca țări în curs 
de dezvoltare, au aceeași vocație în 
a aplica și a face să fie respectate, în 
relațiile internaționale, principiile su
veranității, independenței, neameste
cului în afacerile interne, în a pro
mova relații economice mai juste și 
mai echitabile, dreptul la autode
terminare al popoarelor, pacea și ar
monia internațională". Cuvîntarea ex
primă, totodată, dorința guvernului

în Editura politică a apărut :

NICOLAE CEAUȘESCU 
„Opere alese"

Volumul 3 - 1976-1980

Plecarea tovarășului Kim Ir
Vineri seara a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre patrie, tovarășul 
Kim Ir, membru al Prezidiului Bi
roului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, vi
cepreședinte al R.P.D. Coreene, care 
s-a aflat la odihnă și tratament în 
fșna noastră.

Primire la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Emil Bobu, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secretar 
al Comitetului Central al P.C.R., a 
primit delegația Uniunii Tineretului 
Socialist din R.P. Polonă, condusă de 
Jerzy Jaskiernia, președintele Consi
liului Central al organizației.

Cu acest prilej au fost subliniate 
relațiile de prietenie, de solidaritate 
și strînsă colaborare multilaterală 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit 
Polonez, între cele două țări și po
poare, in spiritul convorbirilor și în
țelegerilor dintre tovarășul Nicolae

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 21 

august, ora 21 — 24 august, ora 21. In 
țară : Vremea va fi în general insta
bilă în vestul și nordul țării. Cerul va 
fi temporar noros, ploi locale care vor 
avea și caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice se vor semnala în 
cea mai mare parte a țării. Izolat, can-

cinema 
H Intîlnlrea: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18: 20, la grădină — 20,45. 
S Un om trăind în viitor — 17,45; 
19,45; Program de desene animate în 
premieră — 9,15; 10,45; 12,30; 14,15; 16: 
DOINA (16 35 38).
E Ultimul cartuș: AURORA (35 04 66) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLO
RE ASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45: 20.
E] Nea Mărin miliardar: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30: 17; 19,30.
S Acțiunea „Cobra“: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 18; 20.
□ Păcală: COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
12,30; 16; 19.
S Filiera: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13: 15,45; 18; 20.
E Am fost șaisprezece: CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11; 13,15; 15,45; 18; 20. 
E2 De trei ori despre dragoste; CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

bunele relații existente între Coasta 
de Fildeș și România, precum și do
rința ambasadorului de a contribui 
la dezvoltarea lor continuă.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru me
sajul transmis din partea șefului sta
tului ivorian și a adresat, la rîndul 
său, președintelui Republicii Coasta 
de Fildeș un salut prietenesc și cele 
mai bune urări, iar poporului din 
Coasta de Fildeș prosperitate și 
bunăstare.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român este evidențiată po
litica României de pace, destindere 
și independență națională, eforturile 
îndreptate pentru așezarea raporturilor 
dintre state pe baza trainică a prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc, 
ale renunțării la forță și la amenin
țarea cu forța. Se relevă, de aseme
nea, atenția pe care o acordă Româ
nia întăririi prieteniei și conlucrării 
cu țările africane, cu toate țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate, 
precum și sprijinul față de lupta 
popoarelor din aceste țări pentru 
consolidarea dezvoltării lor economi- 
co-sociale independente, pentru va
lorificarea bogățiilor naționale în in
teresul propriilor popoare. „In mo
mentul de față — se arată în cuvîn- 
tare — problema centrală a vieții in
ternaționale — care cunoaște o încor
dare deosebit de gravă — o constituie

Republicii Costa Rica
Rica de a continua 
cu România pe plan

Republicii Costa
buna colaborare ... __ „_________
internațional, pentru a-și aduce con
tribuția la soluționarea constructivă a 
problemelor care confruntă omenirea. 

Primind scrisorile de 
președintele Republicii

acreditare, 
______ _____ Socialiste 

România, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru 
salutul ce i-a fost transmis și 
a adresat, la rîndul său, președinte
lui Republicii Costa Rica un cor
dial mesaj de prietenie și cele măi 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul costarican prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sînt evocate relațiile 
româno-costaricane, rolul hotărîtor 
al contactelor la nivel înalt în evo
luția pozitivă a acestor relații. „în
țelegerile încheiate Ia nivel înalt — 
se spune în cuvîntare — întemeiate 
pe principiile independenței și suve
ranității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului. în- afacerile in
terne, respectului și avantajului re
ciproc au creat o bază solidă pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a 
relațiilor dintre România și Costa 
Rica, în folosul ambelor noastre po

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Petru Enache, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat.

Au fost de față Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez.

De asemenea, au fost relevate rela
țiile bune de colaborare bilaterală 
dintre Uniunea Tineretului Comunist 
din România și Uniunea Tineretului 
Socialist din R.P. Polonă.

A fost de față Boleslaw Koperskf, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R.P. Polone la București.

tltățile de apă vor depăși 20 de litri pe 
metru patrat în 24 de ore. Vîntul va 
sufla moderat, temperatura aerului va 
marca o ușoară scădere. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8—18 gra
de, iar cele maxime vor oscila intre 
18—23 de grade, local mai ridicate. Izo
lat condiții de grindină. In București : 
Vremea va fi ușor instabilă, cu cer 
temporar noros, favorabil ploii de scur
tă durată. Vint moderat. Temperaturile 
minime între 15—17 grade, iar maximele 
între 25—27 de grade. (Margareta Stru- 
țu, meteorolog de servicu).

Q Noile aventuri ale căpitanului 
„Minciună" — 15,30; 17,45; 20; Aven
turi în Marea Nordului — 9; 11; 13,1?: 
TIMPURI NOI (15 6110).
0 Mephisto: POPULAR (35 15 17) — 
15,30; 19.
HI Teheran *43:  GRIVIȚA (17 06 58) — 
9; 12; 16; 19, TOMIS (21 49 46) — 9; 
12,15; 16; 19,15.

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați.pe șase luni.

în cadrul Campionatelor europene 
de tenis de la Nyregyhaza (Ungaria), 
jucătoarele românce Lucia și Maria 
Romanov au obținut un remarcabil 
succes, cucerind titlul continental în 
proba de dublu femei. în finală, su
rorile Romanov au dominat clar 
cuplul cehoslovac Skronska, Brzako- 
va, pe care l-au întrecut cu 6—3, 6—2,

Ieri, peste 3 000 de spectatori au 
susținut, timp de 2 h 10’, reprezentati
va noastră intr-un meci epuizant cu 
echipa U.R.S.S. încă din primul set 
tricolorii au atacat in forță, spărgînd 
blocajul masivilor jucători sovietici 
și cîștigînd cu 15—8. Și în setul al 
doilea, elevii antrenorului Nicolae 
Sotir își pun tn joc toate forțele și 
deși se ajunge la 13—13, intr-un fi
nal plin de tensiune și in erupțiile 
stimulative ale galeriei buzoiene își 
adjudecă victoria cu 15—13.

Remarcabilele calități atletice ale 
jucătorilor sovietici și citeva gre
șeli de execuție ale voleibaliștilor 
noștri își spun cuvintul în setul al 
treilea, pe care reprezentativa noas
tră 11 pierde cu 9—15.

In ultimul set, deși sextetul nostru 
este condus cu 10—4, printr-o exem
plară mobilizare și dăruire reușește

CLUJ-NAPOCA 20 (Prin telefon de 
la trimisul Agerpres A. Berger) : Cea 
de-a 26-a ediție a tradiționalei com
petiții cicliste internaționale „Cupa 
Voința", desfășurată in cinci etape la 
Cluj-Napoca, a luat sfirșit vineri cu 
succesul binemeritat al tinărului rutier 
român Ionel Gancea, urmat în clasa
mentul general de polonezul Jan 
Grochowski, la 1’25”, Mircea Romaș- 
canu, la 1’46”, Jan Rajkowski (Polo
nia), la 2’29”, Jan Tomisz (Cehoslova
cia), la 4’01”. Cornel Nicolae, la 5’02”.

în vîrstă de 24 de ani, originar din 
Arad, Ionel Gancea, actualmente la 
Dinamo București, iși înscrie în pal
mares prima sa victorie importantă 
intr-o cursă pe etape, după ce anul

B Aii Baba și cei 40 de hoți: VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19.
H Vasili și Vasilisa — 15,30; Soarele 
alb al pustiului — 17,30; 19,30: VIITO
RUL (11 48 03).
Ei Călăreții nocturni: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15; 17; 18,45.
B Găinușa de aur: MUNCA (2150 97) 
— 15; 17,15; 19,30.
B Fericire de țigan: PROGRES UI. 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
H Acel blestemat tren blindat: SCA
LA (11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. FESTIVAL (15 63 84) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,$5.
B Bunul meu vecin Sam: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 19, COTRO- 
CENI (49 48 48) — 14,30; 17; 19,30.
B Colosul din Hhodos: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,30; 13; 18; 19. 

lupta' împotriva cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarmare și, în 
primul find, la dezarmare nucleară, 
pentru soluționarea numai și numai 
pe cale pașnică a tuturor conflicte
lor și diferendelor dintre state, pen
tru realizarea unei păci trainice în 
lume".

Subliniind necesitatea lichidării 
subdezvoltării și instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, cu
vîntarea șefului statului român re
levă interdependența dintre proble
ma dezarmării și problema noii or
dini economice, arătînd că oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la redu
cerea cheltuielilor militare ar crea 
condiții pentru a se aloca mijloace 
financiare și materiale sporite in 
vederea soluționării problemelor gra
ve legate de situația țărilor sărace.

Exprimînd satisfacția față de dez
voltarea relațiilor româno-ivoriene, 
cuvîntarea reafirmă hotărîrea Româ
niei de a întreprinde toate măsurile 
în vederea înfăptuirii înțelegerilor 
convenite cu prilejul dialogului la 
nivel înalt, a realizării acțiunilor de 
cooperare înscrise în documentele bi
laterale, ceea ce va contribui la ex
tinderea raporturilor de colaborare 
dintre țările și popoarele noastre.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut in
tr-o atmosferă cordială cu ambasado
rul Adonit Manouan.

La întrevedere au participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
și Silviu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

poare, al păcii șl colaborării inter
naționale". Cuvîntarea exprimă apoi 
convingerea că, pe această bază, se 
vor putea identifica noi căi și mij
loace pentru extinderea schimburi
lor comerciale, a cooperării econo
mice, științifice și culturale dintre 
țările noastre.

în încheiere, este manifestată do
rința României de a întări conlucra
rea cu Costa Rica pe arena interna
țională, pentru a spori contribuția 
celor două țări la instaurarea între 
state a unor relații întemeiate pe 
echitate și egalitate deplină, la so
luționarea constructivă a marilor și 
complexelor probleme ce confruntă 
omenirea, la dezarmare și destindere, 
la înfăptuirea unei lumi mai drepte 
și mai bune, o lume a păcii și a co
laborării.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul Ale
xander Guerra Alvarado.

La solemnitate și convorbire 
au. participat Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și 
al Consiliului de Stat.

t V
PROGRAMUL 1;

11,00 Telex.
11,05 Matineu de vacanță : „Mesajul" de 

Andrei Mazilu, Regia : Tatiana Si- 
reteanu.

12,00 Călătorie prin țara mea — Porțl 
spre Dunăre (III).

12,20 Centre muzicale ale țării — Satu- 
Mare.

13,00 La sfîrșit de săptămtnă B 16.00 — 
Fotbal : Corvlnul Hunedoara — 
F. C. Olt. Transmisiune directă de 
la Hunedoara.

13,35 Săptfimîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal B în Intîmpinarea ma

rii sărbători naționale.
19,30 Arc peste timp. 23 August 1944 — 

23 August 1982. România în oglinda 
istoriei (II).

19,30 A patriei cinstire — moment 
poetic.

20,00 Teleenciclopedla.
20,45 Film serial : „Lumini șl umbre" 

(ciclul II). Episodul 18.
22,00 Telejurnal.
22,15 Melodii îndrăgite.
23,00 închiderea programului.

PROGRAMUL i

19,00 Telejurnal ■ In Intîmpinarea ma
rii sărbători naționale.

19,30 Cîntarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Timiș.

20,25 Lucrări de maro popularitate din 
creația muzicală românească.

22,00 Telejurnal.
22,15 Jaz In nocturnă.
23,00 închiderea programului.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 20 AUGUST 1982

EXTRAGEREA I : 59 1 76 0 3 83 
11 15 20.

EXTRAGEREA A II-A : 82 5 26 
50 75 79 78 47 18.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1 011 420 lei, din care 255 294 lei, re
port la categoria 1.

B Acel oameni minunați șl mași
nile lor zburătoare: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
B Contrabandiștii din Santa Lucia: 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, la grădină — 20,30, DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B O fată fericită: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 18; 20, la grădină — 
20,45 GRĂDINA BUZEȘTI (50 43 58) —
20,45.
B Provocarea dragonului: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA 
(47 46 73) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
B Safari Express: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,13, ARENELE ROMANE (41 15 36)
— 20,30.
B Sphinx: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRĂDINA GLORIA (47 48 75) —
20,45.
B Mireasa cu vălul negru: FLACĂ
RA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Trei oameni periculoși: PACEA 
(60 30 85) — 14; 16; 18; 20.

0 nouă promoție de absolvenți 
ai Academiei militare

Vineri dimineața a avut Ioc în Ca
pitală festivitatea prilejuită de ab
solvirea Academiei militare de către 
o nouă promoție de ofițeri de co
mandă, de stat major, activiști de 
partid, ingineri și subingineri mili
tari, precum și de acordare a gradului 
de locotenent absolvenților subingi
neri și elevilor care au promovat 
anul IV al facultăților tehnice și ds 
medicină militară.

Desfășurată în climatul de puter
nică efervescență politică, de entu
ziastă muncă creatoare și înaltă res
ponsabilitate comunistă ce caracteri
zează aceste zile premergătoare săr
bătoririi celei de-a 38-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă din România, festivitatea s-a con
stituit într-o emoționantă manifesta
re de dragoste și recunoștință față 
de partid și popor, față de cel mai 
iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al forțelor noas
tre armate.

La solemnitate au luat parte gene- 
ral-locotenent Constantin Olteanu, 
ministrul apărării naționale,, membri 
ai consiliilor de conducere ale Mi
nisterului Apărării Naționale și Mi
nisterului de Interne.

într-o atmosferă însuflețitoare, de 
puternică angajare, participanții la 
festivitate au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune: „In acest moment 
solemn, prilejuit de absolvirea Aca
demiei militare,1 noi, promoția 1982, 
viitori comandanți, ofițeri de stat 
major, activiști de partid, ingineri și 
subingineri militari, ne îndreptăm 
gindurile cu nemărginită recunoștin
ță către Partidul Comunist Român, 
conducătorul politic încercat al na
țiunii noastre socialiste, către dum
neavoastră, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, militant revolu
ționar și înflăcărat patriot, eminent 
conducător de partid și de stat, per
sonalitate proeminentă a epocii con
temporane. Cu alese sentimente de 
dragoste și respect ne exprimăm 
profunda noastră gratitudine pentru 
contribuția hotăritoare pe care o adu
ceți la fundamentarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului nostru, 
la întărirea capacității de apărare a 
patriei, la creșterea necontenită a 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.

Vă raportăm, tovarășa comandant 
suprem, că, pe timpul studiilor în cel 
mai înalt for de învățămînt din ar
mată, îndrumați cu grijă de comite
tul și organizațiile de partid și ala 
Uniunii Tineretului Comunist, de 
comandanți și cadrele didactice, 
ne-am îmbogățit cunoștințele milita
re și politice, dobîndind deprinderile 
necesare organizării și conducerii 
procesului de instruire șl educare a 
trupelor potrivit cerințelor doctrinei 
militare naționale, al cărei strălucit 
fondator sînteți.

Urmîndu-vă fără preget luminosul 
dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, ne angajăm solemn că vom 
consacra toate eforturile, întreaga 
noastră energie și capacitate îndepli
nirii neabătute a politicii interne șl 
externe a partidului și statului nos
tru. ridicării capacității combative a 
unităților și marilor unități, întăririi 
ordinii și disciplinei militare, formă
rii tinerilor ostași ca dîrji apărători 
ai marilor împliniri socialiste.

Conștienți de înaltele răspunderi 
ce ne revin, sintem ferm hotărîți ca, 
In unitățile tn care vom munci, să 
acționăm cu pasiune comunistă și 
înaltă competență pentru Înfăptuirea 
ireproșabilă a sarcinilor reieșite din 
documentele Congresului al XII*lea  
al partidului, din magistrala dum
neavoastră expunere rostită la Ple
nara lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din iunie 
a.c., a obiectivelor cuprinse in Di
rectiva privind pregătirea militară și 
politică a armatei, pentru realizarea 
unei noi calități, superioare în toate 
domeniile vieții și activității 
ostășești.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că in posturile 
ce ne-au fost încredințate nu vom 
cunoaște îndatorire mai înaltă decit 
slujirea cu credință a țării, a parti
dului, a națiunii noastre socialiste, 
că vom munci cu dăruire și abnega
ție pentru a'vfi gata oricînd, la ordi
nul patriei, al dumneavoastră, tova
rășe comandant suprem, sâ apărăm 
cu fermitate, împreună cu întregul 
popor, cuceririle revoluționare, liber
tatea, independenta și integritatea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România".

A apărut 
„Era socialistă" 

nr. 16/1982
Revista se deschide cu editorialul : 

Rodnic bilanț al revoluției și con
strucției socialiste. In continuare, 
sint publicate articolele : Partidul — 
centrul vital al societății noastre so
cialiste ; Industrializarea — verigă 
de bază a progresului social-econo
mic ; Viabilitatea agriculturii coope
ratiste ; Implicații științifice, econo
mice și sociale ale asigurării inde
pendenței energetice a țării ; Satul 
românesc din perspectiva evoluției 
sociale ; Formarea multilaterală a 
tineretului ; Rolul valorilor culturii 
și al calității muncii in. determinarea 
modului de trai.

Din sumarul revistei mai spicuim : 
Arta și literatura in lumina umanis
mului revoluționar ; Criza economică 
mondială, semnificații și consecințe ; 
Ce raport există între politica internă 
și politica externă a unui stat ?

Revista mai conține rubricile : 
Cărți și semnificații ; Revista revis
telor ; Cuvintul cititorilor.

B Apașii: GRĂDINA FESTIVAL
(15 63 84) — 20,45.
B zltac împotriva Iul Rommel: PARC 
HOTEL (17 08 58) r- 21.
B Pilot de formula 1; GRĂDINA TO
MIS (21 49 46) — 20,30.
B Dictatorul: GRĂDINA CAPITOL 
(16 29 17) — 20,30.

teatre
B Teatrul național (14 7171, Bala 
mică): Hagl Tudose — 19.30.
E Teatrul „Nottara" (59 31 03, Bala 
Studio): Cinci romane de amor — 19.
B Teatrul satlric-muzlcal „C. Tăna- 
se" (15 56 78, grădina Boema) ■■ Stela, 
Bielele și Boema — 19,30; (grădina 
Batiștei): Funcționarul de la Dome
nii — 20.
B Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): La Izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Intr-un ceas bun — 18,30.

In intîmpinarea marii sărbători naționale

PLĂNUI ȘI ANGAJAMENTELE

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia
listă, pe șapte luni din acest an, de către colectivele fruntașe de oameni 
ai muncii din întreprinderile industriale, de construcții, transporturi, agri
cultură, din unități comerciale și din centrale industriale.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza nivelului de realizare a 
planului la indicatorii prevăzut! în criteriile de organizare a întrecerii 
socialiste, la sfârșitul lunii iulie ♦) pe primele locuri se situează :

IN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 

ECHIPAMENTE 
DE TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I: întreprinderea de echi

pamente periferice București, cu 
962,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,9 la sută la pro
ducția netă, 4 la sută la producția 
fizică, 6,8 la sută la producția mar
fă vîndută și încasată, 8,2 la sută 
la productivitatea muncii ; unitatea 
a. obținut însemnate depășiri de 
plan la export și beneficii ; cheltu
ielile totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
1,7 la sută.

Locul. II : întreprinderea „Elec- 
troâparătaj" București.

Locul III : întreprinderea de 
piese radio și semiconductor! Bă- 
neasa-București.
IN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI DE RIDICAT, 
MATERIAL RULANT, 

CONSTRUCȚII NAVALE
ȘI ECHIPAMENT AERONAUTIC

Locul I : întreprinderea de avioa
ne Craiovu, cu 823,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,2 la sută la pro
ducția fizică, 1,7 la sută la produc
ția netă, 0,5 Ia sută la producția- 
marfă vîndută și încasată ; unitatea 
a obținut importante depășiri de 
plan la export și beneficii ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
3,3 la sută, iar cele materiale — cu 
9,9 lă sută.

Locul II: întreprinderea de avioa
ne — Bacău.

Locul III : întreprinderea meca
nică Drobeta-Turnu Severin, jude
țul Mehedinți.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA FIBRE ȘI FIRE 
SINTETICE ȘI ARTIFICIALE
Locul I : Combinatul do fibre 

sintetice Săvinești, județul Neamț, 
cu 686 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la pro
ducția netă, 9,7 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată, 6 la sută 
ta productivitatea muncii, 4,5 la 
sută la livrările de mărfuri la fon
dul pieței și 9,3 la sută la export ; 
unitatea a obținut însemnate depă
șiri de plan la beneficii; cheltuie
lile totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
0.9 la sută, iar cele materiale cu 1,9 
Ia sută.

Locul II : Combinatul de fibre ar
tificiale Brăila.

Locul III : Combinatul de fibra 
sintetice Iași.
IN INDUSTRIA CONFECȚIILOR
Locul I : întreprinderea de con

fecții Reșița, județul Caraș-Severin, 
cu 595;5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9,2 la sută la pro
ducția netă, 6,5 la sută Ia producția 
fizică, 10,3 la sută la productivitatea 
muncii, 8,8 la sută la export și 3,4 
la sută la beneficii ; cheltuielile to
tale planificate la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost reduse cu 5,6 la

SPORT O SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT

Un remarcabil succes al sportivelor noastre 
la campionatele europene de tenis

Reprezentativa României a cîștigat turneul 
internațional de volei de la Buzău

Punct final in „Cupa Voința" la ciclism

Fruntașii In întrecere pe 1 luni ale anului

sută, iar cele materiale cu 9,1 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Oradea, județul Bihor.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Suceava.
IN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE 

DE STAT CU PROFIL 
ZOOTEHNIC MIXT

Locul I : întreprinderea agricolă 
de stat Prejmer, județul Brașov, cu 
638 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 55 la sută la pro
ducția fizică de carne, 56 la sută la 
livrările de carne la fondul de stat 
și 1 Ia sută, la efectivele de taurine 
Ia sfîrșitul perioadei ; unitatea a 
îndeplinit sarcinile de plan la pro
ducția de lapte de vacă și la bene
ficii ; cheltuielile planificate la 1 000 
lei producție-marfă au fost reduse 
cu 18 Ia sută;

Locul II : întreprinderea agricolă 
de stat Urziceni, județul Ialomița.

Locul III: întreprinderea agricolă 
de stat Tîrgu Frumos, județul Iași.

IN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— DEPOURI DE CALE FERATA

Locul I : Depoul Fetești, județul 
Ialomița, cu 216,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,1 la sută la vo
lumul de transport, 5,6 la sută la 
productivitatea muncii, 2,9 la sută 
la greutatea medie brută^ a unui 
tren de marfă și 12,3 la sută la uti
lizarea mijloacelor de transport ; au 
fost reduse cheltuielile totale pla
nificate și consumul de combustibili 
și de energie electrică.

Locul II : Depoul Brașov.
Locul III : Depoul București- 

Triaj.
IN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza județeană de apro

vizionare tehnico-materială Bacău, 
cu 903,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 9,9 la sută la vo
lumul de desfacere prin depozit ; 
unitatea a preluat și valorificat 
stocuri disponibile de la unități cu 
peste 40 la sută față de prevederile 
planului ; s-au obținut depășiri în
semnate de plan la beneficii ; chel
tuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost reduse cu 4 la 
sută.

Locul II : Baza județeană de apro
vizionare tehnico-materială Satu 
Mare.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială 
Neamț.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județea

nă de transport local Tulcea, cu 
1 301 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13 la sută la ve
niturile brute din activitatea de 
transport (călători și marfă) și cu 
39 la sută la numărul călătorilor 
transportați ; unitatea a obținut în
semnate depășiri de plan la produc
ția netă și la productivitatea mun
cii ; cheltuielile totale planificate la 
1 000 lei venituri au fost reduse cu 
7 la sută, iar cele materiale cu 21 
la sută ; consumul de carburanți 
și energie electrică a fost diminuat 
cu 11 la sută.

etalînd un joc complet, ce le-a adus 
o meritată medalie de aur.

Reamintim că în probele de dublu 
și alți sportivi români au urcat pe 
podiumul de premiere, obținînd me
daliile de bronz: Florin Segărceanu— 
Andrei Dîrzu, la dublu bărbați, și 
Alice Dănilă, la dublu tineret, in 
cuplu cu Velceva (Bulgaria).

să aducă egalarea : 10—10. Finalul 
partidei ridică tribunele în picioare. 
Datorită unor greșeli de arbitraj se 
ajunge la 14—14, dar reprezentativa 
noastră continuă să lupte, puternic 
încurajată de public, și cîștigă cu 
17—15.

Aseară România a intrat în pose
sia trofeului „Pietroasa-Buzău 82“ 
cîștigind cea de-a 21-a ediție a tur
neului internațional masculin la vo
lei al României.

Partida a fost condusă, cu greșeli, 
de Yousef Almuila din Emiratele 
Arabe Unite și Vladimir Dermend- 
jiev din Bulgaria.

în celelalte partide : Franța — 
R.F.G. 3—1 și R.D.G. — Ungaria 3—0.

Stelian CHIPER
corespondentul „Scînteii”

acesta s-a impus drept cel mai bun 
dintre cicliștii noștri, cucerind titlul 
de campion național atit in proba de 
fond, cit și la contracronometru in
dividual. De menționat buna compor
tare a cicliștilor polonezi, care au 
fost tot timpul intre animatorii 
cursei, precum și revenirea în ulti
mele etape a lui Mircea Romașcanu, 
clasat în final pe locul 3.

Ultima etapă : Cluj-Napoca — Apa- 
hida și retur (120 km) a revenit lui 
Atila Vanos (Ungaria), in 3 h 19’58”.

în clasamentul final al cățărători
lor, pe primul loc s-a situat sportivul 
cehoslovac Karol Lipovski, urmat de 
polonezul Grochowski și I. Gancea.

ÎNDEPLINITE

Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Brăila.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Sibiu.

ÎN INDUSTRIA 
DE MAȘINI-UNELTE, 

ELECTROTEHNICII 
ȘI ELECTRONICII

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special — București, cu 
537,3 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,6 la sută la
producția netă, 8,2 la sută la pro
ductivitatea muncii, 4,4 la sută la 
producția-marfă vîndută și înca
sată ; unitatea a realizat însemna
te depășiri de plan la export și 
beneficii ; consumurile normate de 
materii prime și materiale au fost 
reduse cu 1,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibil cu 
3,4 la sută.

Locul II : Centrala Industrială de 
echipamente de telecomunicații și 
automatizări — București.
IN INDUSTRIA METALURGICA

Locul I : Centrala Industrială de 
produse refractara — Brașov, cu
336.1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,3 la sută la 
producția netă, 9,3 la sută la pro
ductivitatea muncii, 5,8 la sută la 
producția-marfă vîndută și încasată 
și 17,2 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale planificate la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse cu 
1,6 la sută, iar cele materiale cu 
1,9 la sută.

IN INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala Industrială de 

utilaje și piese de schimb pentru 
industria chimică București, cu 
837,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,4 la sută la pro
ducția netă, 13 la sută la producția 
fizică, 7,7 la sută la producția- 
marfă vindută șl încasată, 6,8 la 
sută la productivitatea muncii ; u- 
nitatea a obținut însemnate depășiri 
de plan la export și beneficii ; 
cheltuielile totale planificate la 1 000 
Iei producție-marfă au fost reduse 
cu 3,2 la sută, iar cele materiale cu
5.1 la sută.

IN ECONOMIA FORESTIERA 
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala de utilaje și 
piese de schimb București, cu 529,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la pro
ducția fizică, 2,3 la sută la produc
ția netă, 2,6 la sută la productivita
tea muncii, 1,6 Ia sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 7.3 la 
sută la export, 3,2 la sută la bene
ficii și 4,5 la sută la livrările de 
mărfuri la fondul pieței ; consumu
rile normate de materii prime șl 
materiale au fost reduse cu 1 la 
sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 2,3 la «ută.

ÎN INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei bum

bacului București, cu 198,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 0,3 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 5,4 la sută la livrările de 
mărfuri la fondul pieței, 2,2 la sută 
la export și a îndeplinit sarcina de 
plan la producția-marfă vindută șl 
încasată ; de asemenea, unitatea a 
redus, față de prevederile de plan, 
consumurile normate de materii 
prime și materiale, precum și pe 
cele de energie electrică și com
bustibili.

(Agerpres)

Azi, în divizia A la fotbal

• In transmisie directă T.V. i 
Corvinul — F. C. Olt

® Meciurile diviziilor B și C se vor 
juca duminică după-amiază

Astăzi se vor desfășura partidela 
celei de-a IV-a etape a campionatu
lui diviziei A la fotbal. în Capitală, 
cu începere de la ora 18, se vor juca 
două interesante partide : Dinamo — 
F. C. Bihor (stadion Dinamo) șl 
Steaua — S. C. Bacău (stadion 
Steaua). Iată intilnirile din țară : 
Corvinul — F. C. Olt (meci care va 
fi transmis direct la T.V.. de la 
ora 16) ; Politehnica Timișoara — 
Politehnica Iași ; Chimia Rm. Vîlcea
— F. C. Argeș ; F. C. Constanța — 
Jiul ; Petrolul — Sportul studențesc ; 
F.C.M. Brașov — C. S. Tirgovișta și 
Universitatea Craiova — A.S.A.

★

Duminică, 22 august, jocurile cam
pionatelor de fotbal ale diviziilor B 
și C se vor disputa cu începere da 
la ora 17. Cuplajul de la stadionul 
Republicii va începe la ora 15 cu 
meciul Automatica — Șoimii și va 
continua de la ora 17, cu Intîlnlrea 
Rapid — Rova Roșiori.

în cîteva rînduri
în runda a 6-a a campionatului 

mondial de șah pentru juniori de la 
Copenhaga, maestrul român Dan 
Bărbulescu l-a învins in 27 de mutări 
pe Alon Grunfeld (Israel).

în clasament conduc Andrei Soko
lov (U.R.S.S.) și Niaz Murshed (Ban
gladesh) cu cite 5 puncte, urmați de 
Dan Bărbulescu (România), Tempo- 
ne (Argentina), Trifunov (Bulgaria), 
Jeorth (Australia) cu cite 4,5 puncte.

Turneul masculin de handbal care 
are loc în orașul Doboj a programat 
meciurile zilei a doua. Steaua Bucu
rești a învins cu 23—17 pe Frendes- 
borg Oslo. Alte rezultate : Ț.S.K.A. 
Moscova — Borac Banja Luka 
19—13 ; Netelstadt Lubek — Metalo- 
plastika Sabac 26—24 ; Sloga Doboj
— Skovbachen Aarhus 16—12.
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„PROFUNDĂ ADMIRAȚIE FAȚĂ 

DE POLITICA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI" 
Declarații elogioase în cadrul ceremoniei de prezentare a lucrării 

„Nicolae Ceaușescu și calea românească spre socialism44
LONDRA 20 (Agerpres). ■ 

la Londra a apărut cartea 
ȘI CALEA ROMANEASCA

în deschiderea festivi
tății, autorul lucrării, Ro
bert Govender, a decla
rat :

Ideile mele despre 
România și președintele 
Nicolae Ceaușescu sînt pe 
larg prezentate în lucra
rea la a cărei ceremonie 
de lansare participăm as
tăzi. Este pentru mine o 
deosebită plăcere să fiu 
autorul acestei lucrări de
dicate României și pre
ședintelui ei, Nicolae 
Ceaușescu, carte ce astăzi 
se adresează marelui pu
blic britanic. Volumul 
„Nicolae Ceaușescu și 
calea românească spre • 
socialism" este expresia 
profundei mele admirații, 
precum și a unei largi 
părți a publicului brita
nic, față de politica șefu
lui statului român, pentru 
vasta sa contribuție Ia 
dezvoltarea teoriei filozo
fice și politice, pentru 
remarcabilele rezultate 
obținute de poporul ro
mân, sub conducerea sa, 
pe drumul construirii so
cialismului, precum și 
pentru lupta sa tenace de 
apărare a cauzei păcii și 
colaborării internaționale 
în lume. Este necesar să 
adaug că această lucrare 
cuprinde aspecte care sînt 
suficient de bine cunos
cute în Marea Britanie, ca 
și în alte părți ale lumii, 
unde președintele Româ
niei este recunoscut drept 
arhitectul societății româ
nești și cel mai activ mi
litant pentru crearea unei 
noi ordini economice in
ternaționale. Sper că mo
desta mea lucrare va con
tribui la o mai bună cu
noaștere a realizărilor și 
realităților din România,

- După cum s-a anunțat, 
„NICOLAE CEAUȘESCU 
SPRE SOCIALISM". Vo- 
precum și a activității in
ternaționale desfășurate 
de șeful statului român. 
De asemenea, am 
convingereș că această 
lucrare va constitui un 
material atractiv și util 
pentru cei interesați în 
studierea mai detaliată a 
societății românești și a 
realizărilor sale.

Directorul general al e- 
diturii „Unified Printers 
and Publishers", Frank 
Ghazi, după ce a subliniat 
că a editat și publicat cu 
interes volumul, a spus : 
Vreau să remarc că a- 
ceasta este prima lucrare 
de asemenea proporții in 
limba engleză, în care se 
prezintă pe larg politica 
de dezvoltare de sine stă
tătoare a României, pre
cum și prezența ei activă 
și independentă pe plan 
internațional.

Perioada în care Româ
nia s-a concentrat asupra 
dezvoltării ei economice 
și culturale — a relevat 
mai departe directorul 
general al editurii — co
respunde, în mod fericit, 
perioadei activității tenace 
și energice a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, 
care acționează consec
vent nu numai pentru 
crearea omului de tip nou 
in societatea socialistă, ci 
și pentru dezarmarea nu
cleară, neamestecul in 
treburile interne ale altor 
țări, pentru asigurarea 
cooperării și păcii, evita
rea cauzelor generatoare 
de conflicte în lume.

România consideră că 
dezvoltarea economică și 
culturală, în orice țară, 
fie ea capitalistă sau so
cialistă, se poate realiza 
numai în condițiile opririi 
distrugătoarei curse a

lumul a fost lansat in cadrul unei ceremonii ce s-o 
desfășurat la tradiționalul lăcaș de cultură britanic din 
Londra „Ye Olde Cheshire Cheese".
înarmărilor. Punctul de 
vedere al României a cîș- 
tigat o deplină confirma
re morală în rîndul am
plei mișcări europene 
pentru dezarmare nuclea
ră, ca și în lumea a treia, 
care se alătură ideilor 
exprimate de președin
tele României.

în același timp, Robert 
Govender oferă în lucra
rea sa un bogat material 
privind originea istorică 
a politicii externe inde
pendente și a opozi
ției fată de războaie 
promovate de România 
și președintele Nicolae 
Ceaușescu.

în contextul celor de 
mai sus, țin să subliniez 
că sînt fericit să fiu di
rectorul editurii căreia 1 
s-a încredințat spre pu
blicare această lucrare, 
scrisă de Robert Goven
der, distinsă personalitate 
în abordarea problemati
cii internaționale, pre
cum și un reputat ziarist.

Secretarul Asociației de 
prietenie Marea Britanie- 
România, Harry Gold, a 
evidențiat că lucrarea 
contribuie la mai buna 
cunoaștere a României în 
Marea Britanie și la dez
voltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două 
țări și popoare. El a sub
liniat că prezentarea 
atît de bine argumentată 
și într-un stil ales a rea
lizărilor dobiridite de po
porul român pe plan in
tern și extern sub directa 
conducere și îndrumare 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu constituie o 
premieră în Marea Bri
tanie. motiv pentru care 
se simte dator să îi mul
țumească și să îl felicite 
pe autorul lucrării.

în context, vorbitorul 
s-a referit pe larg la poli
tica externă a României 
și la dezvoltarea relațiilor 
româno-britanice pe mul
tiple planuri, subliniind 
rolul determinant pe care
I- a avut în acest sens vi
zita de stat efectuată în 
Marea Britanie în 1978 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, la invi
tația reginei Elisabeta a
II- a și ,a ducelui de Edin
burgh. El a relevat acti
vitatea neobosită de pace 
și colaborare desfășurată 
pe plan internațional 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu, subliniind me
ritele deosebite ale auto
rului, care a reușit să 
surprindă fidel și să pre
zinte in mod elocvent 
toate aceste aspecte în 
lucrarea sa.

A luat apoi cuvlntul 
însărcinatul cu afaceri 
a.i. al României la Lon
dra, Constantin Drăgu- 
șanu.

La acțiunea de lansare 
a cărții au participat ofi
cialități, istorici, cadre 
didactice din învățămîn- 
tul superior (de la Uni
versitatea Oxford, Poli
tehnica Londrei centrale. 
Institutul de Studii Poli
tice și Economice din 
Londra, Colegiul din 
Cambridge), membri ai 
corpului diplomatic acre
ditați la Londra, ziariști, 
un numeros public.

Lucrarea lui Robert 
Govender a fost expusă, 
bucurîndu-se de apre
cierea asistenței.

Festivitatea s-a înche
iat cu o recepție organic 
zată de editura „Unified 
Printers and Publishers".

Sesiunea Comitetului Permanent al Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze

Agențiile de presa.
transmit:

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României 

Adunare festiva la Moscova

Intîlnire L. L Brejnev — J. Țedenbal
MOSCOVA 20 (Agerpres) — La 20 

august, în Crimeea a avut loc o în- 
tilnire între L.I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Jumjaaghiin Țedenbal, 
secretar general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului Marelui

Hural Popular al R.P. Mongole — 
anunță agenția T.A.S.S.

Interlocutorii s-au informat reci
proc despre situația din cels <louă 
țări și au discutat cele mai impor
tante aspecte ale colaborării bilate
rale. Au fost abordate, de asemenea, 
probleme internaționale de interes 
comun.

BEIJING 20 (Agerpres). — La 
Beijing au început lucrările sesiunii 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze — relatează a- 
gentia China Nouă.- Pe ordinea de zi 
a sesiunii figurează raportul privitor 
la bilanțul financiar pe anul 1981, 
precum și dezbaterea și aprobarea u- 
nor legi.

Prezentînd raportul asupra realiză
rii bugetului, ministrul finanțelor, 
Wang Bingqian, a arătat că 1981 a 
fost un an in care economia naționa
lă chineză a înregistrat progrese im
portante pe calea reajustării. Situația 
financiară a țării, s-a arătat în ra
port, evidențiază reducerea deficite
lor existente în anii trecuți și trece
rea la o stare de echilibru, în esen
ță, intre venituri și cheltuieli.

S.W.A.P.O. este hotărîtă să-și intensifice lupta 
pentru independența Namibiei

Declarațiile președintelui S.W.A.P.O. la Alger
ALGER 20 (Agerpres). — Organi

zația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) este hotărîtă să-și 
continue și să-și intensifice lupta 
pentru independența Namibiei — a 
declarat, la o conferință de presă în 
capitala Algeriei, președintele 
S.W.A.P.O., Sam Nujoma — transmi
se agenția Prensa Latina. El a acu

zat regimul rasist sud-african de blo
carea negocierilor de la New York, 
privind accesul Namibiei la indepen
dență.

S.W.A.P.O; este gata să accepte un 
acord de încetare a focului cu Afri
ca de Sud, dacă există .garanții pri
vind organizarea de alegeri libere, 
generale și democratice în Nami
bia — a adăugat Sam Nujoma.

I CONSULTĂRI PRIVIND RELUA- I 
. REA LUCRĂRILOR REUNIUNII DE LA

MADRID. Reprezentanții țărilor neu- 
‘ tre și nealiniate participante la Con- | 
I ferința pentru securitate‘șl coopera

re în Europa se vor întruni, la 29 și I 
' 30 august, la Stockholm, pentru I 
■ consultări privind reluarea lucrărilor 

reuniunii de la Madrid. Vor parti-
' cipa miniștrii de externe ai Aus- | 
I triei, Ciprului, Elveției, Finlandei, Iu

goslaviei, Liechtensteinului, Maltei I 
' și Suediei.
| LA BEIJING au avut loc, vi- I 

neri. convorbiri intre Huang Hua, I
I consilier de stat, ministrul afaceri- 

lor externe al R.P. Chineze, și șe-
I cretarul general al O.N.U., Javier | 

Perez de Cuellar, aflat în vizită 
in China, transmite agenția China I 

| Nouă. Cu acest prilej, au fost | 
abordate o serie de probleme in-

| ternaționale actuale. I

La MOSCOVA a fost organizată o 
adunare festivă a oamenilor muncii 
din capitala U.R.S.S., consacrată 
sărbătorii naționale a poporului 
român.

în prezidiu au luat loc A. S. 
Barkauskas, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., V. E. Dîmșiț, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
1. V. Konotop, prim-secretar al 
Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., președintele Conducerii 
Centrale a Asociației de Prietenie 
Soyieto-Române (A.P.S.R.), V. F. 
Malțev, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Z. M. Kru
glova, președintele Prezidiului U- 
niunii Asociațiilor Sovietice de Prie
tenie și Relații Culturale cu Străi
nătatea, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere, instituții cen
trale și organizații obștești.

In prezidiu au luat, de ase
menea, loc delegația Consiliului 
General A.R.L.U.S., condusă de Ion 
Cumpănașu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., director general al 
Agenției române de presă „Ager
pres", membru al Biroului Consiliu
lui General A.R.L.U.S., ca și delega
ția Consiliului municipal București 
al A.R.L.U.S., aflate in Uniunea So
vietică pentru a lua parte la ma
nifestările organizate cu prilejul 
sărbătorii naționale a României.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, S.P. Burenkov, ministrul 
ocrotirii sănătății al U.R.S.S., vi
cepreședinte al Conducerii Centrale 
a A.P.S.R., a subliniat importanța 
evenimentului aniversat și s-a re
ferit la evoluția ascendentă a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare.

★

La BELGRAD a avut loc o confe
rință de presă în cursul căreia am
basadorul țării noastre, Nicolae 
Mihai, a vorbit despre însemnătatea 
zilei de 23 August. Vorbitorul a re
levat relațiile excelente dintre 
România și Iugoslavia, caracterul 
lor exemplar.

Cu acest prilej, a fost organizat 
un stand de carte social-politică 
românească, în care locul central 
este deținut de operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Au participat Borisav Srebrici, 
vicepreședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, Dragomir Nikolici, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, Trpe Iakovlevski, secretar 
executiv al Prezidiului C.C. ăl 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Svete Zdenko, adjunct al 
secretarului federal pentru afacerile 
externe, Kirtun Dragovici, secretar 
executiv al Prezidiului C.C. al U.C. 
din Serbia, generali și ofițeri supe
riori, membri ai corpului diploma
tic, ziariști iugoslavi și străini.

La HANOI a avut loc o confe
rință de presă, însărcinatul. cu 
afaceri a.i., lancu Rîpan, a vor
bit cu acest. prilej despre însemnă
tatea evenimentului de la 23 Au
gust. Evidențiind realizările țării 
s-a referit, totodată, ,1a relațiile de 
prietenie româno-vietnameze.

La ULAN BATOR, în cursul unei 
conferințe de presă, ambasadorul 
Constantin Mîndreanu a vorbit 
despre importanța evenimentului 
de la 23 August 1944 și despre 
rezultatele remarcabile obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului, în construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

UNIVERSITATEA NAȚIONA
LĂ AUTONOMA DIN MEXIC 
(U.N.A.M), în colaborare cu Aso
ciația de prietenie mexicano- 
romțmă au organizat o manifestare 
in cadrul căreia au fost reliefate 
sempificația evenimentului și reali
zările economiei românești in anii 
construcției socialiste.

Vorbitorul a relevat importanța 
întilnirilor româno-sovietice la cel 
mai înalt nivel pentru dezvoltarea 
și adîncirea colaborării fructuqase 
dintre P;C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, din
tre popoarele celor două țări. El a 
urat, în numele poporului sovietic, 
noi și importante succese Româ
niei sociâlfețe și poporului său, pe 
calea edificării societății socialiste, 
a realizării sarcinilor trasate de 
Congresul al XII-lea al P.C.R. și a 
arătat că poporul sovietic privește 
cu bucurie realizările obținute de 
poporul român, sub conducerea 
partidului său comunist.

A luat apoi cuvîntul Traian Du- 
daș. ambasadorul României în 
U.R.S.S., care, după ce a prezentat 
pe larg succesele obținute de po
porul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, s-a referit, în continua
re, la . relațiile de prietenie și co
laborare multilaterală dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre România și 
U.R.S.S., subliniind importanța ho- 
tărîtoare în dezvoltarea acestor 
relații, în interesul popoarelor celor 
două țări, a întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev.

în încheiere, a avut loc un con
cert festiv.

La Biblioteca unffițnală de litera
tură.'străină din Moscova a fost 
inaugurată, într-un cadru festiv, 
„Decada cărții românești", fiind 
organizată o expoziție de carte ro
mânească. La loc de frunte sînt ex
puse opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ■

★

La BEIJING, Asociația de prie
tenie a poporului chinez cu străi
nătatea și Asociația de priete
nie China — România au or
ganizat o recepție în cursul căreia 
au luat cuvîntul Wang Bingnan, 
președintele Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinătatea, 
și ambasadorul țării noastre la 
Beijing, Florea Dumitrescu. Vorbi
torii au relevat semnificația zilei de 
23. August, succesele obținute de 
poporul român în construcția socia
lismului,’ sub conducerea P.C.R., în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A fost evidențiat cursul 
ascendent al relațiilor ■ bilaterale în 
toate domeniile.

La recepție, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă deosebit de caldă, 
prietenească, a fost prezent Ji 
Pengfei, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, consilier de stat. Au parti
cipat, de asemenea, Qian Qichen, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Li Shuzheng, adjunct al 
șefului Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez, Liu 
Hua Qing, locțiitor al șefului Mare
lui Stat Major al Armatei Chineze 
de Eliberare, Wang Pingqing, dele
gat al ministrului relațiilor econo
mice și comerțului exterior, alți 
membri ai conducerilor unor, minis
tere și instituții centrale. î .........
'La ATENA, casa de cultură a 

prieteniei greco-române a orga
nizat o seară pmagială. Despre 
semnificația evenimentului au vor
bit pe larg, în fața unui numeros 
public, Theodoros Katrivanos, pre
fectul regiunii Atica, secretar ge
neral al Casei de cultură, și Ion 
Brad, ambasadorul României.

La BONN a avut loc o con
ferință de presă, în cadrul căreia 
ambasadorul Ion Râmbu a subli
niat semnificația acestui eveniment 
istoric in viața poporului român.

în încheiere au fost evocate sta
diul actual și perspectivele dezvol
tării relațiilor dintre România și 
R.F. Germania pe multiple planuri.

Evoluția situației din Liban
9 »

După încheierea acordului privitor la evacuarea combatanților 
palestinieni din Beirut

BEIRUT 20 (Agerpres). — Guver
nul Libanului a cerut, oficial, Fran
ței, Italiei și Statelor Unite să parti
cipe cu contingente naționale armate 
la Forța internațională de suprave
ghere a aplicării acordului de eva
cuare a combatanților palestinieni 
din Beirut — transmit agențiile in
ternaționale de presă.

Potrivit acordului, Forței interna
ționale i se vor alătura soldați ai ar
matei libaneze — a declarat minis
trul de externe al Libanului, Fuad 
Boutros. Mandatul Forței a fost stabi
lit pentru perioada de o lună și poa
te fi extins la cererea. Libanului — 
a declarat Fuad Boutros..

PARIS 20 (Agerpres). — Franța a 
dat un răspuns favorabil cererii gu
vernului libanez de a participa cu 
un contingent de trupe la Forța in
ternațională de supraveghere a apli
cării acordului de evacuare a com
batanților palestinieni din Beirut.

Contingentul francez a sosit la Ni
cosia, urmind ca sîmbătă să debarca 
în portul Beirut.

ROMA 20 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat ministrului de externe

al Libanului, Fuad Boutros, minis
trul de externe al Italiei, Emilio Co
lombo, a făcut cunoscut că guvernul 
italian a acceptat să participe cu un 
contingent la Forța internațională de 
supraveghere a aplicării acordului 
de evacuare a combatanților palesti
nieni din capitala libaneză. Minis
trul de externe italian a apreciat că 
acordul intervenit va pune bazele 
angajării concrete de negocieri pen
tru asigurarea unui viitor pașnic al 
tuturor popoarelor din Orientul 
Mijlociu, conform obiectivelor Na
țiunilor Unite.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
a anunțat, vineri, că a aprobat tri
miterea, în conformitate cu cererea 
guvernului libanez, de militari ame
ricani pentru a se alătura Forței in
ternaționale de supraveghere a apli
cării acordului de evacuare a comba
tanților palestinieni din Beirut, infor
mează agențiile U.P.I. și France 
Presse. „în nici un fel de condiții 
trupele noastre nu vor rămîne acolo 
mai mult de 30 de Zile", a spus pre
ședintele.

Lucrările sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate problemei palestiniene 

au fost suspendate
Rezoluțiile adoptate pornesc de la recunoașterea drepturilor 

la autodeterminare a poporului palestinian
NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 

— Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat — cu 120 de voturi pentru, 2 
împotrivă și 20 de abțineri — o re
zoluție în care se cere ca „poporul 
palestinian să-și exercite in mod li
ber, în Palestina, drepturile sale ina
lienabile la autodeterminare, fără in
gerință străină, și la independență 
națională", anunță agențiile interna
ționale de presă.

Rezoluția. cere secretarului general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, 
să ia măsuri eficace în perspectiva 
retragerii Israelului din Liban pentru 
a garanta securitatea populațiilor ci
vile palestiniană și libaneză din su
dul Libanului. Secretarului general 
al O.N.U. i .se cere, de asemenea, să 
ia contact cu toate părțile în conflict 
din Orientul Mijlociu, inclusiv cu 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.), în vederea convocării 
unei conferințe internaționale pentru 
a se găsi mijloacele de a se ajunge 
la o soluție de ansamblu, justă și 
durabilă. . < . .

Adunarea a adoptat — cu 123 de 
voturi, 2 împotrivă și .18 abțineri —

o a doua rezoluție privind convoca
rea unei conferințe internaționale , a- 
supra problemei palestiniene, la se
diul UNESCO de la Paris, în pe
rioada 16—27 august 1983. Este vorba 
de o conferință cu caracter istr'fic, 
juridic și cultural, asupra cărgfe A- 
dunarea Generală a convenit în-prin
cipiu în 1980.

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat de asemenea — cu 102 voturi 
pentru, 2 împotrivă și 34 de abțineri
— o altă rezoluție în care se declară 
„consternată de numărul mare de 
copii palestinieni și libanezi victime 
ale actelor de agresiune ale Israelu
lui", hotărînd „comemorarea în fie
care an la 4 iunie a Zilei internațio
nale a copiilor, victime inocente ale 
agresiunii".

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a 
hotărit suspendarea lucrărilor sesiu
nii sale speciale consacrate proble
mei palestiniene. Lucrările sesiunii 
speciale consacrate problemei pales
tiniene vor putea fi reluate dacă un 
grup de țări membre ale organizației 
cer acest lucru.

EFORTURI NEOBOSITE PENTRU INSTAURAREA ȘI GENERALIZAREA 
PRINCIPIILOR NOI DE REIAJII INTRE STATE

„Punem permanent la baza relațiilor noastre cu toate statele principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecul în 
treburile interne, avantajul reciproc, renunțarea cu desăvîrșire la forță, la amenințarea cu 
forța și respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn în patria sa, de a se dezvolta 
liber, așa cum o dorește, fără nici un amestec din afară".

NICOLAE CEAUȘESCU
Anii care au trecut de la actul 

istoric de la 23 August 1944 — mo
ment de hotar in destinele pa
triei — reliefează ca una din sur
sele cele mai fertile ale prestigiu
lui internațional al României anga
jarea fermă a partidului și statului 
nostru pentru întronarea unor prin
cipii noi, democratice în relațiile 
dintre state. Cu deosebire in perioada 
înscrisă în luminosul arc de timp 
marcat de Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă de puternică 
afirmare a țării noastre în lume, 
promovarea noilor principii a deve
nit o orientare programatică a poli
ticii externe românești. Statuate in 
legea supremă a țării. Constituția re
publicii, în Programul P.C.R., noile 
principii de relații — respectul inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalitatea deplină in drepturi, avan
tajul reciproc, neamestecul în tre
burile interne, nerecurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța, respec
tarea dreptului inalienabil al fiecă
rui popor de a fi stăpin pe propriile 
destine — au fost reafirmate in toate

documentele congreselor și conferin
țelor naționale ale partidului.

înregistrăm cu sentimente de le
gitimă mindrie patriotică cu cît res
pect și considerație sint rostite astăzi 
pe cele mai diferite meridiane ale 
globului numele României, al to
varășului Nicolae Ceaușescu — și 
știm că aceasta se datorează în mare 
măsură fermității și perseverenței cu 
care țara noastră, președintele ei ac
ționează pentru respectarea strictă in 
relațiile internaționale a normelor 
dreptului internațional, pentru fău
rirea unei lumi a dreptății și echită
ții. Interesul cu care sint urmărite 
cuvîntul României, acțiunile și de
mersurile președintelui Nicolae 
Ceaușescu constituie in această pri
vință o dovadă din cele mai conclu
dente. în rapoartele și expunerile 
prezentate în cele mai înalte instanțe 
ale partidului și statului, in luările 
de cuvînt in diverse toruri interna
ționale. în declarațiile făcute presei 
s-a afirmat de fiecare dată cu putere 
un sprijin clar, categoric pentru

cauza independenței și suveranității 
popoarelor, pentru respectarea egali
tății depline intre națiuni, fără deo
sebire de mărime sau putere econo- 
mico-militară, pentru neamestecul, 
sub nici o formă și sub nici un pre
text, în treburile intprne ale altor 
popoare. Și este de notorietate in
ternațională că ori de cite ori într-o 
parte sau alta a lumii aceste norme 
au fost încălcate, ori de cite ori unui 
popor i-a fost negat dreptul sacru de 
a fi liber și stăpin în propria țară, 
România, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-au situat și se situ
ează in apărarea noilor principii, ce- 
rind respectarea lor de către toți și 
față de toți.

Acționînd neabătut pentru respecta
rea strictă a .principiilor legalității 
și justiției in raporturile interstatale, 
România depune stăruitoare eforturi 
pentru generalizarea lor la scara în
tregii lumi, oferind ea însăși un 
exemplu in acest sens. Astfel, noile 
principii au fost consfințite in peste 
100 de tratate și declarații comune, 
semnate de tara noastră cu state de

pe toate continentele. Se poate spune 
că, practic, nu există document po
litic semnat de țara noastră cu o altă 
țară in care să nu fi fost înscrise 
aceste principii, întărite de. angaja
mentul de fermă respectare a lor atît 
in relațiile bilaterale, cit și in ra
porturile cu alte state. în același 
timp, de-a lungul anilor România 
s-a aflat printre promotorii dezbate
rilor in diverse foruri pentru codifi
carea lor în documente internaționale 
de mare însemnătate politică. în 
acest sens, o contribuție importantă 
a adus țara noastră la definirea dia
logului de principii din Actul final 
de la Helsinki.

Intronatea noilor principii de rela
ții — așa cum subliniază secretarul 
general al partidului nostru, pre
ședintele republicii — are profunde 
temeiuri obiective, este reclamată de 
Înseși realitățile lumii contemporane. 
Imaginea de ansamblu pe care o 
oferă astăzi omenirea, cu multiplele 
ei fațete atît de contrastantei cu 
uriașele prăpăstii' între diversele 
[,lumi“, cu atîtea nedreptăți și ine

chități. este tocmai rezultatul faptu
lui că vreme de secole raporturile 
dintre state, impuse de colonialism și 
imperialism, au fost bazate pe 
„dreptul" celui mai puternic, pe 
dominație și dictat, întinse zone ale 
globului, cu sute și sute de milioane 
de oameni, fiind supuse jafului, con
damnate la inapoiet® și mizerie. Și 
dacă astăzi instaurarea noilor princi
pii este .reclamată cu tot mai multă 
vigoare de popoare, aceasta este 
rezultatul schimbărilor uriașe inter
venite in ultimele decenii, cind pe 
harta lumii au apărut zeci de state 
noi, care au pășit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare. Or, una din 
trăsăturile esențiale ale actualei evo
luții internaționale — permanent evi
dențiată de România — este tocmai 
afirmarea puternică a voinței popoa
relor de a se dezvolta liber, deplin 
stăpîne pe propriile destine, de a-și 
făuri viața potrivit intereselor și 
aspirațiilor lor naționale.

Iată de ce, vechiul sistem de 
relații, perimate din punct de ve
dere istoric, este sortit inevitabil dis
pariției — indiferent dacă aceasta 
convine sau nu anumitor state, celor 
care timp de zeci și sute de ani au 
profitat de pe urma relațiilor de ine
chitate și de subordonare a celor mai 
slabi, relații pe care ele însele le-au 

.impus cu forța armelor. Pornind de 
la aceasta. România a militat și mi
litează cu hotărîre pentru restructu
rarea relațiilor interstatale, pentru 
adaptarea lor la noile realități și 
fundamentarea lor pe principiile 
echității și justiției, subliniind că 
aceasta reprezintă nu o concesie, nu. 
o favoare, ci o cerință legică, obiec
tivă, un imperativ al vieții interna
ționale.

Angajarea fermă a României socia
liste în sprijinul noilor principii, 
eforturile sale perseverente pentru 
întronarea lor trainică în relațiile 
Interstatale se întemeiază pe convin
gerea că generalizarea lor. respec
tarea tor strictă de către toate sta
tele este de importanță fundamen
tală în viața internațională. Este 
vorba, in primul rînd. de faptul că 
numai prin așezarea raporturilor din
tre state pe temelia normelor demo
cratice ale echității și justiției, prin 
crearea unui cadru de liniște și 
securitate este, posibilă valorificarea 
potențialului de creație materială și 
spirituală al fiecărei națiuni. Numai 
in asemenea condiții, ponoarele îsi 
pot : concentra eforturile, energiile de 
care dispun in vederea accelerării 
progresului lor economic și social.

în al doilea ’ rînd. respectarea

în U.R.S.S. a fost lansată
Unul dintre cei trei membri

MOSCOVA 20 (Agerpres). — In 
Uniunea Sovietică a fost lansată joi, 
la ora 21.12 (ora Moscovei), nava cos
mică „Soiuz T—7“ avind la bord un- 
echipaj format din Leonid Popov, 
comandantul navei, Aleksandr Sere- 
brov — inginer de bord, și Svetlana 
Savițkaia — cosmonaut cercetător.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., programul misiunii prevede 
cuplarea navei „Soiuz T—7“ cu com
plexul orbital „Saliut 7“—„Soiuz T-5“. 
Cele două echipaje vor efectua cer-

nava cosmică „Soiuz T-7" 
ai echipajului este o femeie 

cetări științifice și experimente medi- 
co-biologice. ■

Comandantul navei, Leonid Po
pov, născut în anul 1945, este la 
al treilea zbor cosmic.

Aleksandr Serebrov, născut in ci
nul 1944, este candidat in științe 
tehnice și lucrează în cadrul- unui 
birou de proiectări.

Svetlana Savițkaia, născută in 
anul 1948, este pilot de încercare și 
deține ÎS recorduri mondiale. Se 
află la primul ei zbor cosmic.

neabătută a acestor principii este 
condiția sine qua non a stabilirii 
unei atmosfere de încredere și res
pect reciproc intre state libere și 
egale in drepturi, aceasta constituind 
însăși esența coexistenței pașnice 
între toate statele, indiferent de orin- 
duire socială, de 'mărime, de poten
țial economic sau militar, de nivelul 
de dezvoltare.

Una din contribuțiile de mare în
semnătate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în eforturile de afirmare 
și generalizare a noilor principii este 
evidențierea caracterului lor unitar. 
In concepția românească, ele alcătu
iesc un tot organic, sint inseparabile 
și în nici un caz nu pot fi opuse 
unul celuilalt. Viața însăși a de
monstrat că încălcarea sau negarea 
unuia dintre principii înseamnă, in 
fapt, negarea tuturor celorlalte. Este 
marele merit al României, al pre
ședintelui ei de a fi susținut, în 
modul cel mai statornic, că nu poate 
fi vorba, de pildă, de respectarea 
independentei și suveranității na
ționale în condițiile unor imixtiuni 
din afară, indiferent sub ce formă, 
tot așa cum egalitatea în drepturi 
este de neconceput în afara unei 
stricte respectări a independenței și 
suveranității naționale.

Importanța pe care partidul și sta
tui nostru o acordă noilor principii 
derivă nu numai din aceea că prin 
aceasta este garantată conviețuirea 
rodnică între națiuni, ci și din faptul 
că ele oferă cheia soluționării pe cale 
pașnică, prin mijloace politice a 
problemelor litigioase, a tuturor pro
blemelor care confruntă omenirea 
contemporană. Acesta este sensul 
profund umanist al apelurilor, pă
trunse de mare răspundere față de 
soarta ; păcii, adresate .de secretarul 
general al partidului nostru, președin
tele republicii, pentru abordarea tu
turor acestor probleme pornind de la 
necesitatea respectării neabătute a 
principiilor echității și justiției. 
Acesta este sensul demersurilor și 
eforturilor neobosite, de larg ecou 
internațional, pentru reglementarea 
situațiilor conflictuale existente ex
clusiv pe cale politică, prin trata
tive. pe baza normelor legalității in
ternaționale. ținindu-se seama' de in
teresele tuturor popoarelor. Așa cum 
sublinia din nou zilele trecute to
varășul Nicolae Ceaușescu. este ne
cesar să se renunțe cu desăvîrșire Ia 
politica de forță și de amenințare cu 
forța, treeîndu-se Ia soluționarea pro
blemelor internaționale, a conflictelor 
dintre state numai și numai pe calea 
tratativelor, în condițiile respectării

normelor și principiilor raporturilor ' 
interstatale. Recurgerea la arme, op-i ! 
țiunea pentru confruntarea militar 
nu pot duce decit la agravarea situa
ției, provocind mari daune și imense 
suferințe popoarelor respective și 
creind totodată mari primejdii la 
adresa păcii mondiale. Dimpotrivă, 
la o soluționare justă și durabilă a 
oricăror probleme — de ordin politic, 
economic sau de altă natură — nu 
se poate ajunge decit pornindu-se de 
la principiile noi de relații, ale echi
tății și justiției, singurele in măsură 
să garanteze respectarea intereselor 
tuturor părților implicate.

Constituie, desigur, o importantă 
cucerire a popoarelor faptul că noile 
principii de relații își găsesc o tot 
mai largă recunoaștere pe plan in
ternațional, ele fiind consacrate in 
tot mai numeroase tratate și alte 
documente internaționale. In același 
timp însă, România a arătat și arată 
în permanență că simpla recunoaș
tere și acceptare a lor nu este sufi
cientă. Evoluțiile ce au loc pe arena 
internațională demonstrează că nu de 
puține ori aceste principii sînt 
nesocotite sau încălcate cu bună 
știință, deși prin însăși aderarea la 
O.N.U. toate statele și-au asumat an
gajamentul solemn de a le respecta, 
în lumina acestei realități, țara 
noastră consideră ca o cerință de cea 
mai stringentă actualitate intensifi
carea luptei pentru apărarea noilor 
principii, pentru întronarea lor trai
nică in viata internațională.

în repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că în
tronarea principiilor noi, democra
tice, în viața internațională consti
tuie una din cele mai importante 
misiuni ce revin forțelor social-poli- 
tice înaintate, popoarelor lumii, care 
trebuie să-și facă auzit glasul ori de 
cite ori ele sint încălcate. Un în
demn izvorît din convingerea că 
numai pe temelia unor asemenea 
principii poate fi clădită o lume 
nouă, a păcii și dreptății, în care fie
care popor să se poată dezvolta liber 
și independent. în care să-și găsească 
împlinire aspirațiile de progres și 
fericire ale întregii umanități. în 
virtutea acestui comandament major. 
România. președintele Nicolae 
Ceaușescu acționează neabătut pen
tru afirmarea și generalizarea noilor 
principii, făcind din aceasta unul din 
obiectivele primordiale ale politicii 
internaționale a partidului și statu
lui nostru.
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