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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 

ELENA CEAUȘESCU 
au vizitat Tirgul International 

de primăvară - TIBCO ’’76
NICOLAE CEAUȘESCUStimați tovarăș»,în cadrul consfătuirii de lucru din aceste zile s-au discutat pe larg o serie de probleme ale activității privind realizarea planului, ale activității de partid și politicii de cadre. Au vorbit in total 46 de tovarăși. Se poate spune că au fost abordate principalele probleme aflate lă ordinea de zi ; au fost infățișate atit realizările, cit și lipsurile, s-au făcut numeroase propuneri privind soluționarea unor probleme de care depind realizarea planului pe acest an și a planului cincinal, imbunătățirea continuă a activității de partid. Am putea spune deci că. în ansamblu, consfătuirea și-a îndeplinit scopul pentru care a fost convocată.Mă voi referi în continuare la citeva din problemele rare au făcut obiectul ordinii noastre de zi.In ce privește activitatea pentru îndeplinirea planului in industrie, ținind seama că, pe 4 luni, planul producției industriale a fost realizat in proporție de 102 la sută, cu o depășire de peste 4 miliarde lei, am putea aprecia că rezultatele sint bune. Totuși. in acest domeniu de activitate se mențin și unele neajunsuri. Astfel, pe total, indicele de utilizare a capacităților productive nit a fost realizat și ca atare nici indicele de folosire a forței de muncă. Subliniez a- ceasia deoarece, așa cum arată practica, dispunem actualmente de capacități de producție care, folosite complet, pot asigura o creștere a producției industriale mult mai substanțială decit s-a prevăzut in plan. Este necesar deci să se ia toate măsurile ce se impun pentru utilizarea la maximum a tuturor capacităților de producție, realizîndu-se indicatorii de schimburi planificați și indicatorii de folosire a mașinilor stabiliți. S-au luai, desigur, o serie de măsuri pozitive și avem toate condițiunile ca. in continuare, să realizăm planul pe acest an și întregul cincinal. Au fost menționate aici unele probleme legate de o mai bună organizare a muncii, de asigurarea din timp a contractelor și comenzilor pentru întreprinderi. Aceste probleme pot fi soluționate pe deplin. Prin plan dispunem de tot ce este necesar pentru a asigura ceea ce am prevăzut, atit din producția internă, cit și din import.în ce privește investițiile, situația nu ne poate mulțumi : pianul pe 4 luni s-a realizat numai in proporție de circa 91 la sută. Am mai discutat despre necesitatea de a asigura in cele mai bune condițiuni realizarea investițiilor din primul an. deoarece numai așa vom avea garanția că întregul program de investiții — care după cum știți se ridică la aproape 1 (H)0 de miliarde lei — va putea fi îndeplinit cu succes. Orice răminere în urmă ar putea influența negativ programul de investiții prevăzut pe cincinal, creind greutăți în îndeplinirea planului general de dezvoltare a economiei naționale, cu consecințele și influențele ce ar decurge de aici asupra venitului national și creșterii nivelului de trai.'Unii tovarăși au încercat sâ justifice aici cauzele unor nerealizări invoeind lipsa de documentații și proiecte. Numai in parte ele pot fi acceptate, deoarece peste 80 la sută din totalul investițiilor sint începute mai dinainte, avind deci proiectele necesare, și doar 20 la sută sint investiții noi. Răminerile in urmă, acolo unde se manifestă, sint determinate de deficiențe in organizarea activității in construcții. Am analizat unele din aceste probleme la Comitetul Politic Executiv și la Biroul Permanent și urmează să se ia un șir de măsuri pentru îmbunătățirea organizării muncii in acest sector.Unii tovarăși au arătat că nu au realizat investiții? datorită lipsei de utilaje. Or. faptele demonstrează că in construcții utilajele sint folosite mult sub capacitatea lor de producție. în aceste condiții nu putem acționa pentru o dotare suplimentară pinâ nu asigurăm folosirea intensivă a utilajelor de care dispunem vorbesc de folosirea intensivă am in vedere asigurarea a două sau trei schimburi : două schimburi a 10 ore la utilajele de excavați! și transport și trei schimburi la utilajele de montaj propriu-zis. unde se iolo- sește mină de lucru calificată. Aceasta presupune perfecționarea organizării activității in toate întreprinderile de construcții. Am stabilit să trecem de îndată la o concentrare a parcului de utilaje grele in organizații speciale care să presteze servicii pe diferite șantiere. Utilajele nu vor mai fi proprietatea șantierelor respective — cum este acum — ceea ce va asigura, pe baza unui plan și a unui grafic bine întocmit, folosirea lor intensivă. Aceasta impune măsuri corespunzătoare de pregătire a forței de munca, in primul rind a celei calificate. în construcții lucrează în prezent aproape 600 000 de oameni— deci nu se poate spune că nu dispunem de forța de muncă necesară. Dacă am asigura o productivitate mai înaltă — și trebuie sămergem in această direcție — am constatacă, de fapt, avem un număr prea mare de lucrători in acest domeniu. Se impune atit din partea organelor de conducere din construcții, cit și a comitetelor județene de partid să se acționeze pentru mai buna organizare a activității in construcții, pentru întărirea spiritului de ordine și disciplină in acest important sector al economiei naționale. Aceasta este sarcina esențială de la care trebuie să pornim ! Comitetele județene de partid trebuie sâ cunoască bine și să urmărească permanent realizarea planurilor și graficelor de investiții. Sint stabilite platformele in toate județele, știți toți ce întreprinderi trebuie să construiți, puteți lua, deci , toate măsurile pentru pregătirea din timp a începerii lucrărilor. în special lucrările de terasare, dc amenajare a platformelor pot fi realizate din timp, inclusiv prin munca populației. Lucrările respective se fac pentru dezvoltarea localității, a orașului, a județului respectiv, pentru bunăstarea populației, și este firesc ca populația să sprijine aceste acțiuni. Șantierele de muncă patriotică ale tineretului să fie legate, in primul rind. de construirea acestor platforme, de realizarea acestor obiective de producție. Am in vedere și obiectivele social-culturale și, în primul rind, locuințele pe care trebuie să le realizăm în cele mai bune condițiuni. Comitetele județene trebuie să ia măsuri serioase pentru a pune ordine și disciplină în acest domeniu de activitate. Așa cum am mai spus, pe plan central s-a 

stabilit un șir de măsuri pentru • bună coordonare a pregătirii proiectelor, a începerii lucrărilor, a contractărilor. a asigurării a tot ce este necesar pentru desfășurarea in condițiuni cit mai bune a lucrărilor. Este necesar ca fiecare dintre dumneavoastră sâ urmărească realizarea acestor măsuri, inclusiv încheierea contractelor pe cincinal pentru toate obiectivele industriale. Numai așa întreprinderile metalurgice si întreprinderile constructoare de mașini vor ști ce metal să planifice, vor putea asigura o aprovizionare corespunzătoare. vor putea trece la executarea in con- ditiuni bune a tuturor utilajelor pentru investiții. De asemenea, acolo unde se prevede importul de utilaje — fie din țări socialiste, fie din țări capitaliste — trebuie să se încheie contracte pe întregul cincinal. Numai astfel vom putea asigura realizarea in bune condițiuni a întregului nostru program de dezvoltare.Atrag atenția asupra faptului că. intr-o proporție mai mică sau mai mare, in fiecare județ se realizează o serie de utilaje și mașini pentru alte județe, pentru întreaga economie : aceasta impune fiecărui județ să se ocupe cu toată răspunderea de îndeplinirea planului de producție. Am discutat in Comitetul Politic Executiv despre răminerea in urmă in construcția de utilaje. Am văzut și in cadrul consfătuirii că aproape in fiecare județ nu s-a realizat un anumit utilaj pentru chimie, metalurgie sau industria de construcții. Subliniez a- ceasta deoarece utilajele pe care trebuie să le producem in tară au acum o pondere de 70—80 Ia sută pentru fiecare ramură de activitate, iar la unele chiar mai mult. Trebuie să luăm. deci, toate măsurile pentru a asigura realizarea Ia timp a utilajelor de către toate întreprinderile ! Desigur, citeva județe au. in această privință, rolul hotăritor. Este vorba de Capitaiâ. de Ploiești. Reșița. Sibiu. Brasov și altele. în același timp insă, in fiecare județ avem astăzi întreprinderi constructoare de mașini. Iată de ce se impun măsuri serioase pentru realizarea utilajelor corespunzător programului de punere in funcțiune și montare, evitin- du-se totodată realizarea de stocuri de utilaje pe șantiere.Din punct de vedere al capacităților avem posibilitatea ca întregul program să fie realizat in bune cob- dițiuni. printr-o bună organizare, prin mecanizarea si automatizarea lucrărilor, prin creșterea indicilor de folosire a mașinilor. Am insistat asupra problemei investițiilor. deoarece avem un program foarte mare pentru acest an și pentru anii viitori — inclusiv in ce privește construcțiile social-culturale — si trebuie sâ acordăm o atenție deosebită acestui sector de activitate.Mă voi opri asupra unor aspecte ale comerțului exterior. Si aici, alături de realizările obținute, există unele râmineri in urmă. în ce privește exportul, va trebui sâ acționam pentru a diversifica producția, pentru a îmbunătăți calitatea și a asigura la timp comenzile corespunzătoare.Problema sporirii exigenței in producție se pune si in industria ușoară, care in general are comenzile asigurate pentru export. Trebuie să înțelegem câ pentru a asigura importul corespunzător de materii prime, utilaje. subansamble și piesele de schimb necesare, trebuie sâ asigurăm mijloacele corespunzătoare de plată. Realizarea exportului este condiția esențială a asigurării bunei aprovizionări și funcționării normale a activității noastre economice.Rezolvarea unor probleme legate de îmbunătățirea exportului depinde de Ministerul Comerțului Exterior, de ministere. Dar multe lucruri depind de centralele și întreprinderile producătoare.Comitetele județene trebuie să examineze atent a- ceste probleme, fiecare in județul respectiv, realizind sarcinile și hotâririle pe care le avem eu privire la urmărirea expresă a producției de export, incepind cu elaborarea documentației, cu punerea in producție, eu execuția, pină la expediere. Să nu fie considerată a- eeastâ sarcina, cum se intimpiâ in unele întreprinderi, drept o activitate secundară. Trebuie lichidată această mentalitate pe care o au încă unii conducători de întreprinderi. Să punem capăt acestei neînțelegeri — ca să-i spunem așa — pe care o mai manifestă și unii din activiștii noștri de partid.Am stabilit un program de măguri, inclusiv unele măsuri organizatorice, pentru realizarea unei mai depline unități in această activitate, de sus pinâ jos. inclusiv in centrale și întreprinderi, pentru crearea unai organism unic de export-import care sâ urmârcaseă realizarea tuturor măsurilor, să urmareasca îndeplinirea contractelor in întreprindere, sâ vegheze la respectarea calității producției prevăzute in contract, pi na la expediție.S-au făcut • serie de referiri la importuri. Desigur, acesta este, de ademenea, un sector căruia trebuie să-i acordăm toată atenția. N-as putea *pune că nu sini foarte mari insistențe pentru a spori importurile. Apreciez mult ceea ce s-a făcut pentru realizarea in țară a unor piese de schimb, a unor mașini si subansamble. Ceea ce am realizat in această perioadă demonstrează marile posibilități de care dispunem și pe care le putem valorifica dacă acordăm atenția corespunzătoare a acestei probleme. Desigur, chestiunea nu se reduce numai la ceea ce poate realiza fiecare județ. Trebuie să ținem seama că sint județe care pot mult mai mult și altele mai puțin. La nivel central, de către ministere, de către Consiliul National pentru Știință și Tehnologie. trebuie să se urmărească îndeaproape îndeplinirea sarcinii de realizare in țară a unei integrări cit mai mari a produselor, de producere a unor piese și subansamble. in vederea reducerii importului. Desigur. ceea ce nu se poate realiza in anul respectiv, deci se impune sâ fie importat pentru a asigura producția, trebuie să fie cuprins in plan. Este necesar să avem un plan unic de import și un plan unic de export. Ceea ce trebuie exportat trebuie prevăzut în planul pe care să-1 cunoască și Ministerul Comerțului Exterior și ministerul de resort și centrala și întreprinderea care prodt*ce. Tot așa in ce privește importul. Pe baza planului unic se va putea asigura contractarea 

din timp a produselor, calitatea corespunzătoare, in general o bună aprovizionare a economiei. La ora anuală importul și exportul sint dispersate, nu avem de la început • privire unitară asupra realizării lor. Asta nu înseamnă că ministerele. întreprinderile, centralele nu vor avea răspunderea lor. Dar intr-o economie planificată, unde aprovizionarea se fare pe bază de plan, nu putem lăsa la voia intimplării asigurarea bazei materiale a producției. în acest sens va trebui deci sâ aducem îmbunătățirile corespunzătoare planului de comerț exterior.în general va trebui să ne ocupăm mai serios d*' întocmirea planurilor. Noi am făcut pași înainte m această privință, dar cred că trebuie incă acționat pentru a se renunța la concepția, ce a domnit mult timp, potrivit căreia e suficient dacă in planul central se prevăd doar eițiva indicatori. Planul central trebuie să cuprindă lista a tot ceea ce trebuie să se producă in România. Să se prevadă ce produce industria republicană și ce trebuie să producă industria locală, stabi!indu-se sarcini pe județe, pentru câ nu trebuie întotdeauna să facem același produs in 40 de județe. Trebuie să acționăm in direcția specializării. ținind "-seama de specificul fiecărei zone. Trebuie să revedem in mod critic sistemul nostru de planificare și de aprovizionare, de asigurare a bazei materiale pentru a putea permite desfășurarea intr-un ritm corespunzător a producției. Este necesar sâ mergem ferm spre speciaiizarea și concentrarea producției. A- vem pentru aceasta organismele necesare, s-au făcui o serie de pași înainte, dar nu putem fi încă mulțumiți cu ce am realizat. Insist asupra acestui lucru pentru că este necesar să lichidăm mentalitatea greșită de a alerga pentru orice in străinătate, de a ne ploconi in fata străinătății.Deci, pentru perfecționarea comerțului exterior este necesar sâ luăm măsuri corespunzătoare pentru o mai bună organizare a muncii, incepind cu întocmirea planului. cu nominalizarea producției, cu asigurarea contractelor. eu execuția corespunzătoare și valorificarea superioară a produselor noastre in străinătate. Rog comitetele județene să acorde o atentie deosebită acestor probleme. Zilnic trebuie analizată această problemă in fiecare județ.în ce privește problemele calitative ale planului, am putea spune că. pe total. avem rezultate bune in domeniul productivității muncii. Am obținut aproape la suta din producția suplimentară pe seama productivității muncii, ceea ce este desigur un lucru bun. Dar și aici mai avem incă rezerve. depinzind mai cu seamă de buna organizare a muncii. de calificare, de reducerea personalului neproductiv. Această problemă s-a discutat recent la Comitetul Politie Executiv, stabilindu-se un șir de măsuri privind trecerea in producția directă a unei părți din personalul neproductiv, eare. in unele întreprinderi, ajunge pinâ la 25 la satâ. Este vorba de personalul de transport interior și de servicii, adică de personalul care nu lucrează direct la mașini. Or. ponderea acestui personal este prea mare. în timp ce nu putem organiza două schimburi complete — nu mai spun de al treilea — ținem un număr mare de oameni in afara producției. Această măsură presupune, desigur, dezvoltarea mecanizării. organizarea sistematică a fluxului de producție pentru ev itarea transporturilor, precum și mecanizarea transporturilor in vederea eliminării muncii manuale. De asemenea, este necesar să asigurăm o normare bună a atributiunilor in toate sectoarele, inclusiv in sectorul de servirii. Pe această bază putem reduce serios personalul neproductiv, calificind oamenii și asigurind forța de muncă necesară pentru folosirea intensivă a capacităților de producție. Pe această cale putem obține un .por substanțial de producție. Și trebuie să facem acaparat acest lucru !In ce privește cheltuielile materiale și, in general, cheltuielile de producție, avem incă consumuri mari. Cițiva tovarăși au vorbit aici despre măsurile pe care le-au luat, despre faptul că au obținut, față de plan, • reducere a cheltuielilor de producție și materiale. Aceasta este un lucru bun : dar nu sint prea mulle județe in care există această situație. Am pus ieri citeva întrebări in legătură cu metalul. N-am primit răspunsuri satisfăcătoare, dar este cunoscut că avem încă • pierdere mare de oțel brut, in procesul de muncă. pină la produsul finit. In folosirea metalului trebuie să ajungem la parametri economici comparabili eu cei mai avansați pe plan mondial. Dacă vrem să construim o societate dezvoltată din toate punctele de vedere, trebuie să tindem la indici economici și de cheltuieli materiale competitivi cu tot ce este mai înaintat pe plan universal.Dar această acțiune nu privește numai metalul, ci și energia, combustibilii, in general, substanțele chimice si alte produse. Problema reducerii consumurilor materiale este problema numărul unu pentru acest cincinal și pentru anul acesta. Trebuie să existe o preocupare zilnică pentru consumul fiecărei unități de produs. Cunoscind bine pretederile planului, defalcat pină la întreprindere, pină la muncitor, să organizăm corespunzător secții de debitare, de trasare și să nu mai lăsăm folosirea la voia intimplării a materiei prime. Fiecare gram trebuie bine chibzuit.O altă problemă este aceea a recuperării deșeurilor, incepind eu metalele feroase și neferoase, cu lemnul, hirtia și terminînd cu ultimul produs. Noi am majorat prevederile planului in această privință. Planul va trebui defalcat pe întreprinderi, pe județe. Fiecare județ trebuie să știe, pină la fiecare unitate, eît trebuie să realizeze in acest domeniu. Aceasta este o problemă esențială pentru reducerea cheltuieliloi' materiale, cu o influență hotărîtoare asupra scăderii cheltuielilor generale de producție.Sint și alte probleme legate de cheltuielile de producție, pe care le analizăm acum și unde vom veni eu măsuri menite să pună mai multă ordine. Se pune problema regiei de secție și de întreprindere care, ci- teodată, reprezintă de 2—3 și chiar 5 ori mai mult decit cheltuielile pentru forța de muncă. Or, acest lucru
(Continuare in pag. a IU-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri după-a-

miază, pe Abraham Kutin- 
Mensah, directorul Corpora
ției „New Times“, membru în 
Consiliul redacțional al ziaru
lui „Ghanaian Times'1 și re-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat, vi
neri dimineața, Tirgul in
ternațional de primăvară — 
TIBCO-'76, - manifestare eco
nomică de prestigiu a cărei 
gazdă este Capitala țării noas
tre, Bucureștiul.

la vizitarea tirgului au luat 
parte tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pățan, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, losif Banc, Mihai Gere, 
Ion loniță, Vasile Patilineț, An
gelo Miculescu, viceprim-minis- 
tru, alți membri ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale economice.

La sosire, secretarul general 
al partidului este salutat cu de
osebită căldură de numeroși 
bucureșteni aflați pe aleile com
plexului expozițional din Piața 
Scînteii. Grupuri de tineri au o- 
ferit buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

A ACORDAT UN INTERVIU PENTRU

PRESA GHANEZĂ
dactor-șef al revistei ghaneze 
.„Weekly Spectator".

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat 
un interviu pentru presa gha- 
neză.
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La intrefinerea 
culturilor, 

toate tortele satului!ÎN PAGINA A 4-A
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA
AU VIZITAT TlRGUL INTERNAȚIONAL DE PRIMĂVARĂ

ELENA CEAUȘESCU
- TIBCO ’76

(Urmtșre din pag. I)Aflat la a treia ediție. TIBCO ’76 se înscrie în cadrul acțiunilor inițiate de țara' noastră pentru promovarea și extinderea colaborării și cooperării cu toate statele. O demonstrează și profilul lărgit al actualei ediții a tîrgului, care, pentru prima oară, cuprinde și mașini și utilaje destinate industriei producătoare de bunuri de consum, precum și participarea reprezentativă, sporită față de anii trecuți, a expozanților străini.Cura este și firesc, România este principalul expozant al Tirgului internațional de primăvară. Celor 22 de întreprinderi românești de comerț exterior le este rezervată o suprafață de peste 14 000 metri pătrați in fi pavilioane, unde sînt prezentate mii de produse din domeniile care alcătuiesc structura tematică a tîrgului.Primul dintre pavilioanele vizitate aparține industriei u- șoare, ramură care și-a dublat producția în cincinalul recent incheiat, față de cel anterior, prezentă la TIBCO cu circa 7 000 de exponate, in marea lor majoritate noutăți.Membri ai ' conducerii ministerului de resort, ai centralelor industriale prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu creațiile cele mai recente obținute in domeniul diversificării producției și îmbunătățirii calității, pe linia ridicării continue a competitivității produselor românești pe piața internațională.Secretarul general al partidului apreciază preocupările specialiștilor pentru lărgirea gamei articolelor cu un conținut sporit de fibre și fire poliesterice, care le conferă durabilitate și alte calități. în același timp, atrage atenția că la stofele de vară este nevoie de redimen- sionarea firelor pentru a se obține țesături ușoare, cit mai po

trivite sezonului estival. O impresie plăcută o fac țesăturile realizate din bumbac în amestec. precum și cele din in. producția acestor articole cunos- cind. in ultima perioadă, o importantă dezvoltare datorită calității lor apreciate de cumpărătorii din țară și de peste hotare. Un sector cu o gamă bogată și variată de articole, realizate în întregime cu materiale și materii prime indigene, il constituie cel al tricotajelor. Reține atenția faptul câ industria noastră se prezintă de data aceasta cu un sortiment mult mai variat de astfel de confecții din tricotaje. obținute in special cu fiFe sintetice. Este remarcată, de asemenea, varietatea și noutatea articolelor de voiaj, linia nouă a încălțămintei și articolelor de marochine- rie. frumusețea. inventivitatea formelor și design-ului produselor din sticlă, semicristal și cristal, faianțele și porțelanurile fine, care, așa cum informează factorii de resort. iși găsesc o bună apreciere in numeroase țări ale lumii.O imagine cuprinzătoare, de ținută, a progresului substanțial realizat in ultima perioadă de industria noastră ușoară, o o- feră, prin diversitate și calitate, cele 2 000 de articole de îmbrăcăminte din care circa jumătate sint modele noi.Apreciind rezultatele obținute pe linia caljtății. atit in domeniul producției de țesături, cit și al confecțiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea continuării preocupărilor pentru o finisare superioară și producerii, in acest scop, a unor utilaje perfecționate.Sint examinate, cu o deosebită atenție, și o serie de articole de larg consum, printre care vasele emailate, tacimurile, a- ragazele de tip nou, aite obiecte de uz casnic, cu proprietăți superioare, cu funcții utilitare și estetice remarcabile. în acest 

domeniu, secretarul general al partidului a indicat să se înființeze unități de producere a articolelor de menaj pe întreg teritoriu țării. asigurindu-se astfel nu numai o diversificare a lor, cit și folosirea unor materii prime existente.Reține totodată atenția producția de jucării pentru copii, domeniu in care se recomandă să se -conceapă un program special, astfel ca pină in 1930 industria noastră să asigure complet toată gama de asemenea produse. Trecind a- poi, pe aleile ' complexului. spre un alt pavilion ex- pozițional. tovarășul Nicolae Ceaușescu face observația că a- ceste clădiri pot fi foarte bine folosite in tot cursul anului, pentru activitate comercială, or- ganizindu-se expoziții -eu ■ vin- zare. atit ale industriei republicane. cit și ale industriei locale și cooperației.Dezvoltarea in perioada 1971— 1975. intr-un ritm superior celorlalte ramuri, a electronicii și electrotehnicii a permis crearea unui însemnat disponibil de produse pentru export. îmbogățind substanțial oferta întreprinderilor românești de comerț exterior specializate in acest domeniu. în standurile rezervate acestor sectoare de virf ale industriei se remarcă varietatea tipurilor de televizoare și radioreceptoare. staționare și portabile. complet tranzistorizate, cu circuite integrate, cu un finisaj modern. Secretarul general al partidului a cerut ca aceste produse să fie puse cit mai curind la dispoziția cumpărătorilor și. in funcție de cerințe, să se asigure o producție corespunzătoare. Numeroase noutăți sint prezentate și in domeniul articolelor electrocasnice, incepind cu plite, radiatoare și aspiratoare. pină la mașini de spălat rufe, frigidere de diferite capacități, precum și accesorii auto și cepuri de iluminat. Apreciind li

nia elegantă șl modernă a bicicletelor. tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă Specialiștilor să fabrice tipuri, pentru utilizări diverse — agrement și sport, pentru mici cumpărâ’u; și transporturi, asigurindu-se cit mai repede lansarea lor pe piață, prin magazine specializate.In concordanță cu profilul lărgit al actualei ediții a tirgului. uzinele constructoare prezintă mai multe tipuri de mașini destinate sectorului textil — războaie automate de țesut, mașini de filat, de răsucit etc., utilaje ale căror caracteristici tehnice sint in măsură să suscite interesul specialiștilor și firmelor importatoare. Secretarul generai al partidului atrage atenția constructorilor de mașini ca Ia a- ceste produse să fie extinse intr-o proporție mai însemnată materialele plastice. Aceeași preocupare pentru economisirea metalului este subliniată și standul rezervat autoturismelor ..Dacia-*, unde a fost examinat modelul nou de vehicul, destinat transportului de mărfuri perisabile.Standurile rezervate industriei locale și cooperației de consum și meșteșugărești prezintă la rindul lor un sortiment larg de articole, realizate din metal, lemn, sticlă, ceramică. împletituri din paie și răchită, covoare, piese de mic mobilier Aici. tovarășul Nicolae Ceaușescu cere ca industria locală și cooperația meșteșugărească să creeze, cu mijloacele ce le sint proprii, mai multe lucrări și articole de artă — unicat sau de mică serie, care să fie vândute la prețuri corespunzătoare. în vederea sporirii producției de împletituri, articole mult solicitate la export, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ne - cat să fie extinse culturile de răchi’ă de-a lungul riunkw. precum și pe terenurile nisipoase.Alături de alte sectoare ale

economiei românești. chimia este bogat reprezentată la eea de-a treia ediție a TIBCO. în pavilionul rezervat acestei ramuri sint prezentate mai bine de 800 de exponate specifice profilului tirgului : medicamente, produse cosmetice și de parfumerie. de uz casnic, anvelope, articole tehnice de cauciuc, de- tergenți. coloranți. lacuri și vopsele etc., marea majoritate dintre ele realizate pe baza tehnologiilor specialiștilor unităților componente ale . Institutului Central de Cercetări Chimice. Apreciind realizările obținute de 

chimiștii noștri, tovarășul Nicolae Ceaușescu cere conducerii ministerului de resort să a- cnrde și pe viitor aceeași atenție diversificării gamei sortimentale și sporirii producției pentru satisfacerea cerințelor in continua creștere de pe piața internă și externă.La standul rezervat industriei materialelor de construcții, secretarul general al partidului a recomandat dezvoltarea in tonte județele țării a producției de materiale de zidărie, acordarea unei atenții sporite valorificării deșeurilor de marmură, extinde

rii fabricației de ferestre din materiale plastice dure.Garniturile de holuri, dormitoarele. sufrageriile, piesele de mic mobilier, o bună parte din ele prezentate in premieră, caracterizate prin bune calități funcționale. ornamentație și sculpturi fine redau o imagine elocventă a diversificării fabricației. a potențialului actual al acestei ramuri industriale. Secretarul general al partidului a remarcat câ multe din piesele de mobilă constituie adevărate o- pere de artă care vor dăinui peste decenii, și. ca atare, re

prezintă certe valori în comerțul nostru exterior, ceea ce incumbă mari obligații pentru asigurarea unei eficiența economice ridicate a contractelor cu partenerii străini.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au vizitat apoi pavilioanele și standurile expozanților de peste hotare.Alături de țară noastră, la actuala ediție a TIBCO participă peste 300 de firme cu expoziții, colective sau individuale, din Austria, Bulgaria. Cehoslovacia, China. Cipru, Cuba, ^Egipt. Elveția. Franța, Grecia. R.D. Germană. R.F. Germania. Irak, Italia, Iugoslavia. Japonia. Nigeria. Portugalia. Ungaria. Uniunea Sovietică, precum și Organizația pentru Eliberarea Palestinei.Președintele republicii este primit și salutat cu deosebită cordialitate, la fiecare pavilion, de șefii misiunilor diplomatice ale țărilor respective, de directorii expozițiilor, de reprezentanții firmelor străine participante la TIBCO, de numeroși, oameni de afaceri și producători.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu discută cu reprezentanții firmelor de peste hotare, îi felicită pe expozanți pentru produsele prezentate. Iși exprimă convingerea că participarea la Tîrgul internațional de la București favorizează, printr-o mai bună cunoaștere reciprocă, noi acțiuni de colaborare și cooperare, de intensificare a raporturilor economice în folosul reciproc, al progresului și înțelegerii între popoare, în cadrul acestui dialog, șefii misiunilor diplomatice ale țărilor participante, oaspeții de peste hotare, ău mulțumit președintelui republicii pentru a- precierile făcute, pentru această vizită a șefului statului român care îi onorează.
TINEREȚUL_FACȚOR ACTIV ÎN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO^ȘȚIINȚIFICE 0 PROBLEMĂ ACTUALA,

In fiecare secție
PRODUCȚII RECORDCompetiția pentru sporirea producției de metal, pentru continua îmbunătățire a parametrilor calitativi a intregu activități de pe platforma combinatului a căpătat caracterul unor mișcări de masă, in care șint angajați cu întreaga lor capacitate creatoare, țoțj muncițp- rii și specialiștii, din toate secțiile, de la toate locurile de muncă. Așa se explică recordul de producție înregistrat pe graficul Întrecerii, pe perioada de la începutul anului și pină acum. Au fost elaborate astfel peste prevederile de plan 5 975 tone fontă, 5 800 tone oțel — din care 619 tone laminate finite pline și alte produse. Care este contribuția tinerilor in obținerea acestor succese ? Tovarășul Stelian Ertei, secretarul comitetului U.T.C. pe combinat, ne spune : „Condiția hotăritoare pentru depășirea producției de metal este agregatelor, accidentale reparației, tocmai în aceasta constă, reușit de la an la an să sporim indicii de utilizare a cuptoarelor și celorlalte agregate, ceea ce înseamnă mai mult metal pe unitatea de timp și pe cuptor. Un merit esențial, apreciază în continuare secretarulU.T.C., revine celor peste S00de uteciști din secția de reparații (ei reprezintă majoritatea in colectivul de aici), care asigură piesele de schimb care efectuează întregul lansată acestei

tru Drăghici — ..Nici un nuntit pierdut, nici o mașină sub randamentul maxim* a dat un puternic stimulent disciplinei in producție. spiritului gospodăresc. a determinat o amtaanțâ de întrecere, de căutări șt valorificare a noi și noi posibilități de creștere a producției >a fiecare loc de muncă. Pnn organizarea chibzuită a producției.
COMBINATUL

SIDERURGIC REȘIȚA

Cît

mersul uniform al evitarea opririlor și scurtarea duratei Or, cîștigul nostru Am

necesare șl reparațiile in combinat. Inițiativa de organizația U.T.C. a secții — secretar Dumi-

prin pregătirea temeinică a reparațiilor, durata staționăm agregatelor s-a redus cu circa 20—25 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Aceasta presupune economie de timp și de materiale, și implicit producții suplimentare de metal. în bilanțul de pină acum oțelarii confirmă încă o dată experiența și organizarea riguroasă a producției si a muncii, existente in fiecare compartiment al oțelăriei. Aici ne oprim la cei mai buni dintre cei mai buni : oțelarii din brigada tineretului care deservește cuptorul nr, 1. Deși acest cuptor este doar a 8-a parte din capacitatea oțelăriei. el a dat 2 087 tone oțel din cele 5 800 realizate peste prevederi de Întreaga secție. Ion Văduva, devenit de pe acum unul din cei mai renumiți oțelari ai țării, cu toate că a depășit vârsta ute- cistă, continuă să conducă brigada alcătuită din cei 10 tineri
mai multa energie electrică

cu combustibil economisitPrin folosirea mai judicioasă a utilajelor și instalațiilor, respectarea riguroasă a parametrilor tehnici, desfășurarea unei exigente activități de întreținere, reducerea duratei de staționare a agregatelor în reparații planificate și accidentale, energeticienii de la Mintia au realizat pină acum o producție suplimentară de kilowați energieîn paralel cu pentru sporirea agregatelor,
50 milioane electrică.preocuparea randamentuluicolectivul termo-

centraiei acordă o atenție permanentă reducerii consumurilor specifice. Ca urmare a perfecționării și introducerii unor noi tehnologii, de la începutul anului s-au economisit peste 3 000 tone de combustibil convențional (față de 2 000 tone cit este angajamentul anual), asigurindu-se astfel condiții ca un bloc 
energetic de 210 megawați să funcționeze o zi pe trimestru cu combustibil economisit.

ALEX. BALGRADEAN
A

BRIGĂZILE DE TINERET IN ACȚIUNEute-__  — . - prelucrare a lemnului din Focșani s-au angajat să realizeze în a- cest an o producție globală suplimentară în valoare de 200 000 lei și economisirea a 80 tone combustibil convențional. ..Pentru ca aceste obiective să devină realitate, ne relatează Sandelu Stoică, secretarul comitetului U.T.C., au fost inițiate mai multe acțiuni, printre care cea mai eficientă s-a dovedit a fi constituirea a patru brigăzi de producție, adevărate colective de muncă și viață comunistă, alcătuite numai din ti-

în acest an, cei 730 de ciști de la Combinatul de »neri. întrecerea permanentă dintre aceste formații a avut ca efect obținerea unor rezultate foarte bune, demonstrind necesitatea extinderii inițiativei1*.Un calcul estimativ atestă realizarea de către tineri, pină la această oră, suplimentare 50 000 de lei și de 20 de tone vențional. Semn elocvent, convingător, că odată rostit, cuvin- tul utecist este acoperit de fapte pe măsură.

a unei producții în valoare de a unei economii combustibil con-
PETRA BUTUC

La Intrep’-.ndx'ea textili 
„1 din Capitali se mni- 

neazi un non p-odvi
DE ÎNTRECERE

chimice, cauciucul, antidăună- torii și îngrășămintele azotoase.
★

tineretului este intr-adevăr un model de disciplină, sirguml* și spirit de inventivitate, de răspundere și pasiune in creșterea și educarea tiaenJor oțeian tar asemenea colective sint numeroase in Combinatul siderurgic Reșița, ceea ce ii »i asigură permanența succeselor in întrecere ș: certitudinea că și in acest an angajamentele noastre in in trecerea pentru a da patriei mai mult metal si de mai bun* calitate vor fi cu siguranță îndeplinite și depășite*.
ROMULUS LAL

Bilanțul activității colectivelor de oameni ai muncii din industria județului Cluj siestă obținerea unor rezultate semnificative datorate, in cea mai mare parte, intensificării ritmurilor de lucru. Astfel, trustul de construcții a Îndeplinit planul fizic de locuințe pentru intre- gul semestru tatii, iar întreprinderea de produse cosi “ „Farmec*, întreprinderea canică de material rulant Februarie", cele de utilaj textil și mașini de rectificat și de construcții căi ferate au înregistrat însemnate depășiri de producție.
cosmetice i me- „16

sistemului energetic national. 96 milioane kilowați-ore energie electrică peste prevederile de plan. Gospodărind cu pricepere combustibilul. energeticienii mureșeni au trecut in cornul economiilor pe acest an aproape 5 000 tone combustibil convențional, suficient pentru producerea a peste 15 milioane kilowați-ore.
*

Orientarea școlară
9

și profesională a absolvenților 
primei trepte de liceu

• In aciuata! cincinal în județul Ialomița, necesarul de forță de muncă se estimează a fi in jur de 28 000, dintre care circa 18 000 de muncitori calificați vor fi pregătiți prin rețeaua școlară. • Vor fi construite 27 noi obiective industrială : Combinatul siderurgic de la Călărași (cel mai mare din țară), întreprinderea de pompe — Slobozia, dezvoltarea Combinatului de îngrășăminte chimice (etapa a doua), întreprinderea de perii pentru mașini electrice, întreprinderea de confecții din tricot etc. e Rețeaua școlară Județeană cuprinde 15 licee (7 licee real-umaniste, 2 agro-industriale, 2 de chimie și cite unul de : metalurgie, construcții, economie și pedagogic) și 19 filiale pentru treapta tatii de liceu.

*Ca urmare a îmbunătățirii tehnologiilor de fabricație. a introducerii și extinderii unor metode moderne de lucru. în industria județului Galați s-a realizat o depășire a productivității muncii planificate cu 1 900 lei pe lucrător, fapt care a condus la o creștere a acestui indicator față de perioada corespunzătoare a anului 1975 cu aproximativ 14 la sută. Pe ansamblul județului, acest spor se regăsește in depășirea planului producției globale cu 225 milioane lei și a livrărilor la port cu 18,4 milioane lei

Mai buna pregătire și executare a reparațiilor capitale, optimizarea transporturilor uzinale de materii prime, materiale și piese de schimb, modernizarea cu forțe proprii a unor linii tehnologice, utilaje și instalații — sînt eîteva din măsurile care au permis lucrătorilor de pe marea platformă a chimiei de la Brăila să depășească nivelul planificat de creștere a productivității muncii cu 725 de lei pe încadrat. Prevederile planului la zi au fost depășite astfel cu 235 tone rețele cord. 138 tone celofibră, hirtie. precum și alte produse.

Productivitatea muncii a crescut in industria buzoiană cu aproape 3 procente peste nivelul stabilit, obținîndu-se pe a- ceastă bază aproape întregul spor de 67 milioane lei producție industrială, realizată in plus în perioada care a trecut din acest an. Cea mai mare contribuție la înregistrarea acestui succes au adus-o treprinderilor de și tehnologic, de muri din Buzău, Rm. Sărat și de Nehoiu. unde valoric sporul productivitate pe încadrat se dică în perioada amintită peste 10 000 lei.

colectivele in- utilaj chimic sîrmâ și gea- de confecții mobilă de la de ri-la
★

★

★ex- valută.
muncii Bacău,

58 tone diferite

Eforturile oamenilor din industria județului orientate spre optimizarea organizării producției și a muncii, exploatarea intensivă a utilajelor și instalațiilor, fructificarea deplină a timpului de lucru și modernizarea tehnologiilor, s-au soldat cu creșterea productivității muncii cu 817 lei pe fiecare încadrat, indicator pe baza căruia producția industrială a județului a înregistrat un spor de aproape 40 milioane lei.
★Energeticienii de la Iernut, Fîntînele și Tirnăveni din județul Mureș, unități care produc in acest an peste 12 la sută din întreaga energie electrică a tării, au furnizat pină in pre-

Acționind consecvent creșterea productivității colectivul Combinatului prelucrarea lemnului din Focșani a reușit să-și îndeplinească angajamentele asumate in întrecerea socialistă, realizînd o producție suplimentară în valoare de 3,3 milioane lei.

pentru muncii, pentru

Consecvenți în îndeplinirea ritmică și depășirea sarcinilor de producție și a angajamentelor, furnaliștii de la Hunedoara și Călan au înscris în cronica întrecerii socialiste a 40 000-a tonă de fontă elaborată peste prevederile de plan de la începutul anului. De menționat că această cantitate de metal s-a obținut prin utilizarea intensivă a capacităților de producție și îmbunătățirea regimului termic de topire a minereurilor și celorlalte materiale componența șarjelor ce intră în de fontă.
★

★ din întreprin- ale județelor Vrancea ău an, peste 180 cu o valoare
inițiativei orară maximă, specificeOamenii muncii derile industriale Bacău. Neamț și asimilat, in acest de produse noi.economică ridicată și cu o utilitate deosebită. De o bună apreciere se bucură mașinile- unelte pentru industria grea și pentru prelucrarea lemnului, vanele și robineții industriali, precum și produsele metalurgice fabricate la Roman, Bacău, Piatra Neamț și Focșani, mobila, confecțiile, firele și fibrele

De Ia lansarea ..Productivitate cu consumuri specifice minime", cimentiștii din Bicaz ău înregistrat sporuri de producție insumind peste 135 000 tone ciment și 110 000 tone var. în condițiile economisirii a peste 18 milioane kWh energie electrică și a 13 350 tone combustibil. Una dintre căile principale ale succesului constă in aplicarea unor studii tehnice proprii. datorită cărora productivitatea morilor de ciment a crescut cu cite 300 kg. ciment pe’ oră.

în această perioadă, imperativul zilei este orientarea școlară și profesională a viitorilor absolvenți a 10 clase, care trebuie să se realizeze prin concentrarea eforturilor școlii, organizațiilor de tineret și a organismelor specializate în problemele forței de muncă.— Prin măsurile adoptate — ne spune Titus Nițu, inspectorul școlar general, menționăm, in primul rînd, pe ceie legate de informarea și prelucrarea cu toți directorii de școli a Hotă- rîrilor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la trecerea în eea de-a doua treaptă a învățămîntului liceal. Avînd în vedere particularitățile județului nostru, care va cunoaște în acest cincinal un ritm accelerat de dezvoltare prin construirea și darea în folosință a numeroase obiective industriale, sarcina noastră de bază este de a pregăti prin rețeaua școlară necesarul de forță de muncă calificată. Ne-am racordat, prin urmare, la planul de dezvoltare economică în profil teritorial aprobat pe perioada 1976—1980. Aceasta înseamnă că trebuie să consolidăm in primul rînd liceele rurale, lucru nu prea dificil avînd în vedere câ localitățile în care ele există (Căzănești. Lehliu) sint deja cuprinse în planul de urbanizare. Cum ele, însă, sint licee real-umaniste am introdus și clase de seral cu profil industrial. am stabilit numărul de locuri la învățămîntul fără frecvență în concordantă cu cerințele de forță de muncă din localitățile respective. Pentru a urgenta pregătirea unor meseriași care să presteze ulterior servicii pentru populația din aceste localități, vom înființa atit la treapta întîi cît și la a doua, clase cu profil mixt. A- vem în vedere, în special, școlile care au și clase afiliate, din localități mai mari în jurul cărora gravitează cite 3—4 sate: Cocora, Scînteia, Borcea, Jegă- lia, Independența, Ciocănești, Căzănești, Mihail Kogălniceanu. Grivița, Dor Mărunt etc. Au fost avansate deja aceste criterii de organizare ă claselor. Iăsînd la latitudine'a organelor locale stabilirea profilelor pentru clasele mixte.In urma raidului întreprins prin citeva unități școlare putem spune’ că toți factorii res

ponsabili se implică cu o tot mai mare operativitate și responsabilitate in orientarea școlară și profesională a elevilor. Atit diriginții cît și celelalte cadre didactice au renunțat la discuțiile la modul general de la nivel de clasă, accentul pu- nindu-1 pe discuțiile individuale, cu fiecare elev și părinte pentru a se stabili din timp opțiunea definitivă. Acum, după primele opțiuni se pare că liceele real-umaniste din Căzănești, Țăndărei și cele agro-in- dustriâle din Dragallna (cu 3 clase pentru treapta a 11-ă) și Călărași (cu 5 clase) vor intim- pina dificultăți. Ele se datoresc in primul rind faptului că din filialele din mediul rural (Scînteia. Cocora, Mihail Kogălniceanu) optează pentru ele un număr redus de elevi, circa 10 la sută. Unii, și aceasta este un lucru bun, vor să meargă direct în producție, în C.A.P.-uri, să se califice la locul de muncă,

alții însă vor să concureze la alte tipuri de licee industriale. „Au in vedere, ne spune Alexandrina Ioniță. directoarea Liceului agro-industrial din Dra- galina, următorul fapt : făcînd cursul de tractoare li se pare ușor să susțină o diferență la un liceu cu profil mecanic. Noi, însă, cadrele didactice și organizația U.T.C. trebuie să ducem in continuare o susținută muncă de calificare a lor în sensul că profesiile din domeniul a- gricol devin prioritare in perspectiva dezvoltării unei agriculturi moderne". Această situație, caracteristică de fapt tuturor claselor afiliate din mediul rural se mai explică și prin slaba, uneori inexistenta conlucrare cu unitatea școlară de bază. Abia acum, profesorii acestora din urmă merg la clasele afiliate, pentru a-i determina să opteze pentru școala lor. Ceea ce inseamnâ extrem de puțin... Trebuia ca în timpul anului școlar ei să vină mai des la a- ceste clase, să țină lecții deschise și alte activități pentru întregirea pregătirii lor de specialitate. De asemenea, in școli se simte și lipsa unor materiale documentare cît mai diverse și actualizate. Foarte util va fi. ni se spune de la Inspectoratul școlar filmul documentar de o- rienlare profesională care este planificat să fie realizat de Televiziune pină la 10 mai și apoi distribuit in școli. El surprinde in imagini sugestive aspectele de bază ale profesiilor practicate in unitățile economice ale județului.
ION MIHALACHE

Piatra Neamț: IDIȚIA A II-A A FESTIVALULUI 
INTERNATIONAL RE POEZIE „PENTRU PACE 

și prietenie Intre popoare11La Piatra Neamț s-a desfășurat, vineri, ediția a II-a a Festivalului internațional de poezie „Pentru pace și prietenie între popoare11, organizat de Uniunea scriitorilor din Republica Socialistă România, in colaborare cu Comitetul județean Neamț pentru cultură și educație socialistă. In frumoasa așezare de la poalele Pietricicăi au sosit cunoscuți poeți din Cehoslovacia. R.D. Germană, Polonia, Ungaria. Uniunea Sovietică, Republica Vietnamului de

Sud, precum și numeroși creatori din țara noastră, care au prezentat. în fața unui numeros public, recitaluri de versuri dedicate întăririi prieteniei intre popoare, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, instaurării unei păci trainice pe planeta noastră, cunoașterii și apropierii popoarelor. Tălmăcirea artistică a versurilor a fost încredințată unui grup de actori de la Teatrul tineretului din Piatra Neamț.
„Descoperiri arheologice remarcabile 

pe teritoriul României 1965—1975"In cadrul manifestărilor științifice reunite sub genericul „Descoperiri arheologice remarcabile pe teritoriul României 1965— 1975". manifestări organizate de Academia de științe sociale și politice și Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, vineri a avut loc in Capitală un simpozion la care au luat parte numeroși oameni de cultură. Au fost prezentate și dezbătute co-

municări privind descoperirile trace de la Fitionești și Cin- dești-Vranceâ. precum și cele traco-getice de la Bâiceni-Iasi, Stincești-Botoșani și Cotnnri- Iași. Lucrările au fost ebbofate și susținute de un grup de cercetători de la Institutul de istorie și arheologie „A. D. Xend- pol“ și Universitatea „Al. T. Cu-za" din Iași.
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CONSFĂTUIRE DE LUCRU LA C.C. AL P.C.R.

CUVlNTARU TOVARĂȘULUI NICOLAI CIAUȘESCU
(Urmare din pap- l)este inadmisibil ! Analizind produsele principale la care trebuie aprobat prețul, ne lovim zilnic de această problemă.Problema reducerii cheltuielilor de producție este foarte serioasă. Vom introduce măsuri de normare foarte ferme ; rog comitetele județene să țină seama de experiența bună pe care deja au început să o aibă unele întreprinderi și unele județe — și să acționeze foarte energic în acest domeniu. Pe această cale vom putea obține nu numai realizarea sarcinilor înscrise în plan, dar chiar depășirea prevederilor actualului cincinal.Sînt și alte probleme economice importante cărora trebuie să le acordăm toată a- tenția — probleme legate de calitate, de introducerea progresului tehnic, de punerea în producție a tot ceea ce descoperă cercetarea noastră științifică, de valorificarea licențelor pe care le importăm. Numai so- luționind in bune condițiuni aceste probleme vom putea asigura înfăptuirea sarcinii puse de Congresul al XI-lea, ca acest cincinal să fie cincinalul revoluției teh- nico-științifice.Am menționat că în viitor nu mai trebuie să admitem nici o modificare a planului, chiar prin decret, fără ca aceasta să fie văzută și discutată de Biroul Comitetului județean de partid respectiv. Modificările în planul de producție, în indicii de eficientă trebuie discutate și puse de acord cu conducerile întreprinderilor și cu comitetele județene, semnate de primii secretari, care trebuie să răspundă. Aceasta, pentru a pune mai multă ordine și disciplină, pentru a întări răspunderea organelor județene de partid, orășenești, a comuniștilor in conducerea activității economice din județul lor.Va trebui să acordăm mai multă atenție activității de conducere din intreprin-' consiliilor oamenilor muncii, birourilor acestor consilii, pentru a antrena mai activ aceste organisme colective in soluționarea problemelor, in dezbaterea problemelor fundamentale ale activității economice din întreprinderi. Soluționarea problemelor nu se va putea face decît prin îmbunat?' rea muncii conducerilor colective ale întreprinderilor și centralelor. Ele trebuie să-și îndeplinească serios atribuțiunile. trebuie să-și sporească răspunderea ; este necesar să se dezvolte spiritul de răspundere al oamenilor muncii, al adunărilor generale, al organizațiilor de partid — care a - datoria să-și exercite tot mai eficient rolul lor de forță conducătoare în întreprinde-'Aș mai dori să atrag atenția asupra necesității perfecționării organizării producției și a muncii, luind măsuri de identificare a tuturor rezervelor, întocmind programe speciale de mecanizare a lucrărilor și de automatizare a lor. In cursul acestui an vom elabora programul de trecere la reducerea săptăminii de lucru, prevăzută in acest cincinal, urmînd ca de anul viitor să realizăm treptat acest program. Tocmai de a- ceea, rog comitetele județene ca, în spiritul celor discutate, să acorde o atenție deosebită' problemei organizării muncii, deoarece reducerea săptăminii de lucru nu trebuie să afecteze cu nimic planul de creștere a producției și productivității muncii.In ce privește agricultura, am mai discutat problemele la întilnirea din februarie. Lucrările de insămințare s-au desfășurat în general in bune condițiuni — și avem o bază pentru o recoltă bogată. Va trebui să acordăm atenția corespunzătoare întreținerii culturilor, deoarece aceste lucrări sînt esențiale, pentru culturile prăși- toare mai cu seamă, in vederea obținerii de recolte corespunzătoare. Reamintesc, de asemenea, necesitatea de a urmări îndeaproape întregul program de asigurare a furajelor.O atenție mai mare trebuie acordată le- gumiculturii. Trebuie să luați măsuri pentru a asigură, în continuare, rezerve de semințe, inclusiv de răsaduri. Fiecare județ răspunde direct — mă refer la primii secretari, la biroul județean — de realizarea programului în legumicultură. Trebuie să facem in așa fel incit să avem o abundență de produse în sectorul legumicol. De asemenea, in pomicultură și viticultură trebuie luate măsuri pentru realizarea programului de plantații. în fiecare județ «ă dispuneți de material săditor pomicol si viticol cu o rezervă de 10—15 la sută atit pentru nevoile statului și cooperativelor, cit și pentru particulari.Vorbind de acest grup de probleme atrag atenția să se acorde o mai mare preocupare aprovizionării populației cu produse agroalimentare. în prezent avem asigurată aprovizionarea corespunzătoare a populației atit cu produse alimentare, cit și industriale. Să urmărim în continuare desfășurarea in bune condițiuni a activității de comerț, satisfacerea cerințelor de consum ale oamenilor muncii, atit de la orașe, cit și de la sate. în această privință se vor aduce și unele îmbunătățiri organizatorice. Am hotărit ca toate orașele să fie aprovizionate prin comerțul de stat, cooperația de consum rămînind să aprovizioneze satele.Atrag, de asemenea, atenția asupra activității cooperativelor agricole de producție. Mă refer la consiliile de conducere, la funcționarea democratică a acestora, a adunărilor generale, la consiliile interco- operatiste. care au atribuțiuni mari și cărora nu li se acordă atenția corespunzătoare in specializarea producției, în organizarea mai bună a activității de sporire a producției vegetale și animale. Vom discuta insă mai pe larg această problemă Ia consfătuirea din toamnă. Vă rog, de asemenea, să acordați o atenție mai mare uniunilor județene ale cooperativelor, precum și consiliilor lor de conducere. Acestea trebuie privite ca secții ale comitetului județean de partid : acolo trebuie să lucreze activiști de partid care să aibă un rol hotăritor in organizarea și desfășurarea activității cooperativelor agricole de producție, a consiliilor de conducere, a consiliilor interco- operatiste, a adunărilor generale. Desigur, și pe plan central se impun unele îmbunătățiri in această privință. Va fi analizată această problemă în Comitetul Politic Executiv stabilindu-se măsuri ca Uniunea Națională să-și poată îndeplini mai bine atribuțiunile sale. Acestea ar fi citeva probleme legate de activitatea economică Ia care am vrut să mă refer in această ședință.

Stimați tovarăși,Voi trece acum Ia unele probleme ale activității organizatorice și ale muncii do cadre. Fără indoială că tot ceea ce am realizat in dezvoltarea societății noastre. în realizarea planului in industrie, in agricultură, in celelalte sectoare este legat nemijlocit de activitatea organelor noastre de partid. Dar, așa cum rezultatele sint legate de activitatea organelor de partid și lipsurile existente evidențiază neajunsurile în organizarea muncii de către comitetele noastre de partid județene, orășenești, comunale, din întreprinderi si cooperative, ta trebui, fără indoială, să acordăm mai multă atenție felului in care organele și organizațiile de partid iși îndeplinesc sarcinile, organizează participarea comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea hotăririlor Comitetului Central, a legilor țării.In centrul activității comuniștilor, a muncii tuturor organelor și organizațiilor de partid trebuie să stea realizarea hotăririlor Congresului al XI-lea. a hotăririlor Comitetului Central al partidului — care au trasat sarcini mărețe eu privire la dezvoltarea societății noastre, la făurirea societății socialiste multilateral dezvnhate.Organele și organizațiile de partid trebuie să facă totul ca atit hotâririie partidului. cit și legile statului să fie aplicate și respectate in întregime, să constituie baza întregii noastre activități. Aceasta cere in primul rind o bună organizare a cunoașterii și înțelegerea hotărârilor Si legilor. Incepind de la centru, trebuie acționat ca legile să fie aduse la cunoștință toiaror organelor, să fie prelucrate si înțelese bine de către toți cei chemați să le aplice. Să organizăm o bună documentare și o bună informare a organelor de partid «i de slat. La fiecare comitet județean trebuie să se găsească toate hotărârile și toate legile: fiecare secție și secretar să dispună cel puțin de hotâririie și legile ce privesc sectorul respectiv de activitate. In întreprinderi. organizațiile de partid, conducerile colective trebuie, dț asemenea, să cunoască bine toate legile și hotâririie care le privesc, pentru a acționa in concordantă eu prevederile acestora. Este necesar să se asigure, de asemenea, cunoașterea legilor de către toți oamenii muncii. Trebuie să ținem seama de faptul că o serie de hotărâri și legi au valabilitate de-a laurul multor ani și de aceea ele trebuie studiate periodic. Studiul legilor trebuie reluat cel puțin • dată pe an. Fiecare comitet județean, fiecare consiliu popular județean, pfnă jos, în unități, trebuie să aibă un plan de muncă in această privință, păstrând permanent în evidență această problemă. Trebuie să asigurăm că atunci cînd cineva preia o răspundere in munca de partid sau de stat să aprofundeze toate legile și hotă- ririle ce privesc domeniul respeetiv de activitate. Trebuie să spunem că încă nu se face o muncă corespunzătoare pentru pregătirea oamenilor in privința cunoașterii hotăririlor partidului și a legilor țării. Mă refer la hotăriri și la legi, deoarece întreaga activitate a statului se fundamentează pe legi, iar activitatea de partid pe hotâririie Comitetului Central, ale Comitetului Politic Executiv sau ale Secretariatului. singurele care, in conformitate eu Statutul nostru, pot lua hotăriri și da instrucțiuni. Iată de ce atrag atenția asupra problemei cunoașterii și respectării botă- ririlor Comitetului Central, ale organelor centrale și a legilor țării. Cred că este necesar ca și Consiliul de Stat, secția Organizatorică, Consiliul Legislativ, Consiliul de Miniștri să întocmească un program corespunzător pentru a pune ordine desăvârșită in această privință.Este de înțeles eă organele de partid trebuie să pună pe prim plan munca pentru înfăptuirea planului de dezvoltare economică și socială in toate sectoarele de activitate. Avem planuri pentru toate domeniile — pe ramuri, pe subramurî, pe produse — foarte amănunțite. S-a depus, ea niciodată, o muncă uriașă pentru elaborarea acestor planuri. S-a făcut și planul fiecărui comitet județean. Voi înșivă ați elaborat planuri pe eomune și orașe. Trebuie să fim insă conștienți că ceea ce am făcut pini acum este numai o parte — desigur, foarte importantă — a muncii noastre. A avea un plan bun, o hotărâre bună, justă, e un lucru foarte important, dar oricit de bun ar fi planul, oricit de bună ar fi hotărirea, dacă nu se iau măsuri pentru realizarea lor în viață, acestea vor rămine simple documente. Trebuie să fie clar tuturor, ince- pînd cu organele centrale, inclusiv cu C.S.P.-ul, că activitatea nu se încheie odată cu elaborarea planului — aceasta este numai o fază a activității. Rolul organelor centrale, al Comitetului Central, Comitetului Politic Executiv, Secretariatului, Biroului Permanent, Consiliului de Miniștri, al C.S.P.-ului, al tuturor organelor este de a organiza munca pentru Îndeplinirea hotăririlor și planurilor. De fapt, aceasta constituie latura cea mai importantă a activității, căreia trebuie să-i consacrăm întreaga preocupare de fiecare zi, de fiecare ceas.Avem, desigur, rezultate bune. Le-am mai menționat, v-ați referit, mulți din cei care ați vorbit, la ele. Insă nu e mai puțin adevărat că există încă lipsuri serioase în buna organizare a muncii, în repartiția corespunzătoare a forțelor, in soluționarea operativă a multiplelor probleme ce apar în cursul realizării planurilor, in îndeplinirea sarcinilor care revin fiecăruia la locul său de muncă. Lichidarea acestor neajunsuri presupune organizarea cit mai judicioasă a muncii organelor și organizațiilor de partid, a organelor de stat, a organelor de conducere ale întreprinderilor și celorlalte sectoare de activitate. Dacă in ce privește organizațiile de partid lucrurile merg mai bine, pe linia ministerelor, a organelor de stat, organizarea muncii, urmărirea și controlul, repartizarea forțelor lasă încă de dorit. Desigur, așa cum am spus la început, aceste lipsuri aparțin implicit organelor de partid, pentru că dacă există lipsuri Ia organele centrale de stat, aceasta presupune că nici organele centrale de partid nu au acționat in mod corespunzător.Se impune să acordăm mai multă atenție repartizării forțelor în diferite sectoare de muncă, in raport cu obiectivele pe care le avem de îndeplinit. Mă refer atit la cadrele de partid și de stat, cit și la cadrele tehnice. Avem hotăriri bune in această privință, dar nu întotdeauna acestea se realizează 

in mod corespunzător. Avem judele foarte dezvoltate ; există o tendință a cadrelor de a fugi spre aceste județe, spre centrele dezvoltate. Or. programele care provâd creșterea de 4—5 ori a producției onor județe nu se pot înfăptui fără întărirea acestora cu cadre de conducere pe tărimul economiei, cu cadre de specialiști. In a- ceastă privință se manifestă o lipsă foarte serioasă. în primul rind pe linia muncii de partid, in organizarea repartizării forțelor de care dispunem. Desigur, in județele aflate in plină dezvoltare nu trebuie să trimitem numai proaspeți absolvenți de facultate : acolo e necesar să trimitem oameni eu experiență, cadre cu practică mai indeluneată in producție. Dacă n-o să asigurăm 5#—10 la sută din necesarul de cadre eu oameni eu experiență, de hi început vom condamna întreprinderile ta • activitate slabă. E nevoie să stabilim, pe județe și pe întreprinderi, necesarul de cadre si să acționăm încă din acest an pentru satisfacerea cerințelor producției.Este necesar să acordăm mai multă atenție controlului și îndrumării concrete, la fața locului, a muncii de partid și de stat. Pe ansamblu numărul de oameni care se deplasează pe teren, precum si durata depravării sint satisfăcătoare. .As putea spune că există chiar prea multe rontroale. atit pe linie de partid, cit mai eu seamă pe Imie de stat, ro •stată dar nu rezaivâ nimic. Trebuie să lichidăm cu desăvârșire acest fel de control Erie necesar să întocmim un ororrsm unitar de control care să capriitdă toate sectoarele. Esențial este insă râ trimitem in control oameni eahfieati. eaoeMIi să soluționeze problemele. Io activitatea eeo- nomieâ. controlul mtr-o iutreprindere trebuie si «e soldeze eu »«lutii eouerrte pentru toate problemele. Si in activitatea de partid trebuie să asigurăm ea inrtrurtm» s* acționeze penii o lolutionirea problemelor. iar in problemele care ii deoisese să propună măsuri de rezolvare. Nu «e poate admite să se ducă tovarăși să facă prourisiun*. «â im* e-* — sădea asigurări si să uu se realizeze nimic, urm rod să se facă apoi un eoo plan de măsuri. Trebaie să lichidăm eu ăeiâvizșlie asemenea practici ! Să introducem obligativitatea întocmirii preeesului-verbal de control. in care să se arate sarcinile si măsurile stabilite, tu rit timp urmează să se realizeze, ee obligații iși iau organul de control si unitatea pentru soluționarea problemelor. Apoi, organul de control «a raporteze ministrului. Consiliului de Miniștri. Comitetului Politie Executiv ce a rezofvat. sau cum va soluționa problemele respective. Șeful controlului să răspundă personal de urmărirea execuției, de soluționarea problemelor. Numai a»a controlul va fi eficient, se va încheia eu an ajutor concret ; dacă nu. el devine o frână in dezvoltarea activității. Iată in ce sens înțeleg eu să punem ordine in acest domeniu. A- eeasta presupune, desigur, și îmbunătățirea controlului muncitoresc — dar nu mă opresc acum la el. pentru că am stabilit să analizăm in septembrie activitatea organelor de control muncitoresc. Aceasta este valabil si pentru controlul financiar. Ce control financiar este acela care justifică incălcarea legii, depășirea cheltuielilor ? Controlul financiar trebuie să prevină semnarea ilegală a unui act. plata oricărei sume fără justificare legală. Dacă contabilul spune eă e ilegal, factorul de execuție nu are dreptul să facă nici o cheltuială ; dacă o faee. încalcă legea si suportă consecințele. Să introducem, deci, o ordine și disciplină fermă in acest seetor. Trebuie să lichidăm complet formalismul iu executarea controlului, să facem să se înțeleagă clar că control înseamnă îndrumare. înseamnă stabilirea măsurilor de îmbunătățire a muncii in raport eu gravitatea problemelor constatate. Dacă ne referim la controlul de partid, trebuie să ne întrebăm de ee nu s-a pus capăt la timp unor manifestări negative ale unor activiști ? Ce fel de control s-a făcut ? Putem accepta justificarea pe care a folosit-o ieri un tovarăș aici, afirmînd că a cunoscut, dar n-a vrut să se pună rău eu cei in cauză ? Ce fel de activist de partid este acela care gindește astfel ? Nu vrei să te pui rău cu o persoană, dar eu partidul vrei să te pui rău ? Nu te poți pune rău eu partidul, cu poporul, pentru că te-ai angajat să slujești partidul și politica sa. să slujești poporul '. Nu există prieteni, rude, cind e vorba de interesele generale ! A- ceastâ concepție trebuie să domnească peste tot ! Nimeni nu poate gindi că dacă spune adevărul supără pe unul sau pe altul. Să lucreze fiecare cum trebuie, sâ respecte legile, hotâririie — și atunci nu-1 va supăra nimeni ! Dimpotrivă, îl vom felicita, așa cum și facem dealtfel. Subliniez această problemă pentru eă ea este legată strict de control, de sesizarea lipsurilor, de măsurile pentru lichidarea lor. Pe baza concepției de a nu supăra pe nimeni, de sus sau de Jos, nu se poate asigura un control just, eficient. Conducerea științifică presupune în primul rind spirit de răspundere, exigență în muncă, pregătire corespunzătoare, politică și profesională, îndeplinirea in bune condițiuni a sarcinilor Încredințate. Este de aceea necesar să acționăm pentru creșterea spiritului de răspundere și de exigență a] organelor și organizațiilor de partid, al fiecărui activist, al fiecărui comunist in domeniul său de activitate.Trebuie să acordăm mai multă atenție dezbaterii acestor probleme cu activul de partid. Activistul de partid trebuie să lupte pentru înfăptuirea liniei partidului, pentru respectarea principiilor partidului ! Dacă vom acționa în acest spirit vom preveni abaterile ; toleranța nu face decît să încurajeze aceste abateri. Pentru a lichida abaterile trebuie să facem din ele probleme politice, de comportare, să Ie aducem la cunoștința partidului, inclusiv a maselor de cetățeni, pentru că dacă le mușamali- zăm. nu facem decît să Ie încurajăm.Iată de ce, din partea organelor noastre de partid, a conducătorilor lor se impune o atitudine mai fermă, in spiritul principialității comuniste, al normelor de etică și echitate ale partidului nostru. Spiritul umanist nu este sinonim cu nesocotirea normelor de partid, cu incălcarea legilor țării, cu tolerarea acestor încălcări ! Nu, aceasta nu este omenie, ou este umanism ! Dimpotrivă, este spirit mic burghez, profund

dâuuăăar iuntesrlue partidului, intereselor generale ale soeiesății noastre 1Consider că organizațiile de partid, adu- ■ărăte generale trebuie să dezbată intr-un spirit mai intronsigem problemele produe- t-ei. ale disciplinei și ordinii. modul in care se desfăseară întreaga activitate in introprinderi șa mriitutii. Trebuie sâ ridicăm nivelul muncii de partid, să iutârim spiritul critic si autocritic, spiritul de răspundere al fiecărui comunist. Sâ facem ca fiecare să dea socoteală, in organizația de partid, pentru activitatea sa. așa cura prevede Statutul partidului. Numai rid**--nd nivelul activității organizațiilor de partid, al fiecărui membru de partid vom asigura îmbunătățirea radicală a muncii, creșterea rolului organizațiilor de partid, îndeplinirea in tot mai bune condițiuni a sarcinilor ce le revin. Este necesar să acționăm pentru întărirea continuă a legăturilor partidului, ale organizațiilor sale, cu masele largi de oameni ai muncii din fiecare sector de activitate.In ee privește peoblemele de cadre, trebuie să spunem, tovarăși, că tot ceea ee am realizat in dezvoltarea societății noastre. in toate sectoarele, e legat nemijlocit de munca cadrelor, a cadrelor de partid și de stat, a întregului nostru activ. Putem aprecia că dispunem de un fond dc cadre bun. care acționează cu devotament și abnegație pentru înfăptuirea cu succes a politicii generale a partidului și statului nostru. Putem spune că, mai ales după Congres, s-au obținut unele îmbunătățiri in politica de cadre pe linie de partid și pe linie de stat. Dar mai avem incă multe de făcut pentru ca lucrurile să se desfășoare in condițiuni optime. In primul rind, se impune să acordăm. in continuare, o atenție deosebită promovării cadrelor in diferite activități de partid. Aceasta necesită o mai bună cunoaștere a oamenilor in procesul activității, a felului in care ei muncesc pentru îndeplinirea hotăririlor partidului și legilor statului nostru. Să urmărim indeaproape cum se dezvoltă, cum cresc cadrele — și să le ajutăm in muncă. In legătură cu aceasta trebuie spus că un număr de activiști, unii foarte buni, datorită faptului că nu au fost urmăriți cu atenție în decursul anilor, au ajuns in diferite munci periferice. De unii realmente s-a uitat sau au fost împinși la o parte de către alții. In schimb, au fost promovați pe alocuri oameni cu o mai mică experiență in munca de partid și cu o mai slabă pregătire politică, lucru care a exercitat influențe negative asupra muncii. Trebuie să spunem că nici unele cadre eare au absolvit diferite școli de partid, mi au stat întotdeauna, și peste tot, în atenția organelor de partid, pentru a fi promovate în mod corespunzător.Avem, in general, hotăriri bune cu privire Ia promovarea cadrelor ; dar n-aș putea spune că ele sînt aplicate iri întregime. Fe linie de stat se promovează încă, cu ușurință, încălcindu-se uneori prevederile legale in sensul nerespectării obligației concursului sau, atunci cînd se face, transfor- mîndu-se intr-un act formal. De aceea nu întotdeauna asigurăm în conducerea diferitelor întreprinderi și instituții cadrele cele mai corespunzătoare.Este necesar să pornim de la legile și hotâririie ce prevăd conducerea unitară a activității de promovare și pregătire a cadrelor. întreaga această activitate trebuie să se desfășoare sub conducerea organelor de partid și pe baza unui plan unic pentru toate sectoarele de activitate. Sînt bine cunoscute nevoile de cadre pentru partid și celelalte organizații obștești ; cunoaștem necesarul de cadre pentru diferitele domenii ale activității de stat, inclusiv pentru întreprinderile și instituțiile ce urmează să fie create în acest cincinal, cunoaștem efectivul de cadre ee trebuie să iasă la pensie în raport cu legile țării. Deci putem întocmi un plan de perspectivă pentru pregătirea, formarea și promovarea cadrelor.Un bun activist de partid trebuie să desfășoare o activitate îndelungată în organizația de partid, intr-un comitet de partid, intr-un anumit sector de muncă. Un secretar județean dacă .iu are 7—8 ani de zile in activitatea de partid nu va putea munci in mod corespunzător. Acum e greu 

de presupus că un ministru se poate achita bine de sarcini dacă n-a condus o întreprindere. Sintem un partid de guvernă- mint. avem un stat socialist și trebuie să pregătim cadre in stare să poată îndeplini in bnne condițiuni sarcinile in toate sferele de activitate. Fentru a conduce un minister este necesară pricepere — și. poate, nu atita tehnică, cit pricepere organizatorică, pricepere de conducere. Sigur, e bine dacă un conducător are și cunoștințe tehniee. dar el trebuie să aibă în primul rind cunoștințe de conducere, cunoștințe organizatorice. precum și spiritul de partid corespunzător.Așa cum am Bai spus, trebuie să întocmim un plan de perspectiv^, ținind seama de nevoile de cadre pentru toate sectoarele de activitate. Să facem aceasta incepind cu activiștii de partid, in raport cu criteriile cunoscute. Trebuie să cunoaștem din timp oamenii, să știm cum acționează, pentru a-i promova pe cei mai buni. Să facem același lucru pentru activitatea de stat, asigtt- rind realizarea unei evidențe și a unui sistem unic de urmărire a cadrelor. Trebuie să avem, pe ramuri, evidenta tuturor specialiștilor, urmărind cum avansează, cum se dezvoltă, pentru a ști pe care să-i promovăm.Este necesară o înțelegere corespunzătoare a problemei rezervei de cadre, in lumina acestor criterii și necesități. în acest spirit trebuie să trimitem cadrele la pregătire, in invățămîntul de partid, in învăță- mîntul de stat, la cursuri de reciclare. Se pune insă întrebarea : cîți din cei care au terminat cursul pentru cadre de conducere de la Academia „Ștefan Gheorghiu" sînt directori de întreprinderi ? Ori nu se trimit cele mai bune cadre la aceste cursuri, ori se procedează cu totul nedrept, în sensul că după absol- ââre sînt uitați sau dați la o parte. Trebuie să trimitem Ia „Ștefan Gheorghiu", la școlile interjudețene, cadrele cele mai bune, cu perspectivă, care, atunci cînd termină școala, să poată desfășura o activitate de conducere cu rezultate bune. Aceasta este o parte componentă importantă a planului de perspectivă în vederea pregătirii rezervei de cadre. Desigur, trebuie să ținem seama și de necesitatea de a asigura un raport corespunzător de virstă a cadrelor. Trebuie să promovăm tineretul, dar să păstrăm întotdeauna un echilibru intre vîrste, pentru a asigura continuitatea muncii și experiența conducerii. Să avem grijă de promovarea tineretului, de pregătirea lui, dar, în politica de cadre, să ținem seama de o proporție și de un echilibru just, de normele și principiile muncii de partid. Este necesar, de asemenea, să ne ocupăm foarte serios de promovarea femeilor, a unor activiste în diferite domenii — la partid, la tineret, Ia sindicate, in toate organizațiile obștești și mai cu seamă in conducerile întreprinderilor și instituțiilor de stat.Trebuie să pornim de la hotâririie Congresului al XI-lea, de la Programul partidului cu privire la continua ridicare a nivelului de cunoștințe profesionale și politice al cadrelor de partid și de stat. Sarcinile multiple pe care le au de îndeplinit astăzi organele de partid, activiștii noștri, organele de stat, lucrătorii din cadrul lor, cer o pregătire tot mai înaltă. Avem un sistem bun de școli care asigură pentru cadrele de partid și dc stat, pentru cadrele de conducere posibilitatea pregătirii corespunzătoare, atit din punct de vedere profesional, cit și politic. Desigur, trebuie să acționăm permanent pentru a perfecționa acest sistem, astfel incit să fie la curent cu tot ce este mai nou în domeniul respectiv. Dar esențial este să facem o politică iustă, conștientă, nu la întimplare, de promovare și pregătire a cadrelor.Se impune, de asemenea, să dăm mai multă atenție felului în care iși îndeplinesc sarcinile cadrele de partid și de stat, profilului lor moral și politic. Integritatea morală, politică, integritatea cetățenească sint condiții esențiale pentru promovarea cadrelor. Acestor probleme trebuie să le a- cordăm atenție mult mai mare decit pînă acum. Să nu ne mulțumim că am promovat omul la un moment dat ; trebuie să cunoaștem permanent cum se dezvoltă. Cind comite o abatere cit de mică, să interve

nim, să nu-1 lăsăm să se compromită. Nu in tolerarea abaterilor constă ajutorul '. Dimpotrivă, aceasta ii împinge in prăpastie. A nu atrage atenția celui ce greșește nu e o atitudine prietenească. Dimpotrivă, a- titudine prietenească, tovărășească, dovedești atunci cind ii atragi atenția celui care greșește, iar dacă nu se indreaptă îl pui in dezbaterea colectivului, în care activează, acționezi pentru a-I face să-și înțeleagă greșeala, s-o lichideze. Activiștii trebuie să-și desfășoare activitatea sub controlul permanent al partidului, să fie ajutați de partid permanent în munca lor.Una din marile răspunderi în munca noastră de cadre este formarea, dezvoltarea, inclusiv ridicarea conștiinței, a nivelului lor politic și ideologic. Mai cu seamă în ce privește cadrele de conducere, avem sarcina de a asigura ridicarea permanentă a nivelului lor politic și ideologic, ținind seama de multiplele probleme pc care tovarășii noștri trebuie să le înțeleagă și să le soluționeze.întreaga activitate de partid trebuie să se desfășoare iu conformitate cu prevederile statutului partidului, ale Programului, cu principiile eticii și echității socialiste. Să acționăm cu toată fermitatea pentru ca documentele fundamentale ale partidului să fie cunoscute și însușite, să călăuzească în muncă pe fiecare activist, pe fiecare comunist. Să acționăm, de asemenea, pentru ca principiile eticii și echității socialiste să se manifeste și să devină călăuză permanentă în viața tuturor cetățenilor patriei noastre.Este, de asemenea, necesar să acordăm o atenție sporită dezvoltării democrației de partid, asigurînd participarea activă a comuniștilor la dezbaterea hotăririlor de partid, la adoptarea și îndeplinirea lor. Să asigurăm condițiuni corespunzătoare pentru dezvoltarea criticii și autocriticii, pentru participarea largă a comuniștilor, a organizațiilor de partid la conducerea întregii activități, pentru creșterea roiuiui conducător al partidului în toate sectoarele vieții ecOnomico-sociale. Așa cum am mai menționat și în alte împrejurări, rolul conducător al partidului nu este o lozincă : acesta depinde de felul cum acționează fiecare membru de partid, fiecare organizație de partid la locul său de muncă, cum iși îndeplinește rolul comitetul județean de partid, comitetul orășenesc, comitetul comunal. Numai suma acestei activități asigură realizarea în bune condițiuni a rolului conducător al partidului in toate domeniile, îndrumarea armonioasă, corespunzătoare, a tuturor sectoarelor. Pe această bază, trebuie să acționăm permanent pentru întărirea legăturilor partidului cu masele largi populare, pentru atragerea tuturor categoriilor de oameni ai muncii, din toate sectoarele, la conducerea întregii activități, a societății, la elaborarea politicii interne și externe a statului nostru. Pe această bază să dezvoltăm democrația socialistă — una din cerințele fundamentale pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea țării noastre spre comunism.în încheiere, aș dori să exprim convingerea că discuțiile din aceste zile vor determina o îmbunătățire a activității noastre, ridicarea nivelului tuturor domeniilor muncii de partid și de stat, că măsurile și concluziile stabilite se vor reflecta in mod corespunzător in activitatea fiecărui comitet județean de partid. De asemenea, sînt convins că organele centrale vor stabili măsurile corespunzătoare pentru lichidarea lipsurilor ce se mai manifestă, pentru îmbunătățirea întregii activități în vederea in- deplinirii în condițiuni bune a hotăririlor Congresului partidului.Am deplina convingere că dispunem, pentru aceasta, de toate forțele necesare. A- vem un partid minunat ; avem cadre de pabâid și de stat în stare să acționeze cu succes — și sint încredințat că vom obține o îmbunătățire radicală a intregii noastre activități.Cu aceasta, vă urez vouă, tuturor organelor și organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor, succes in activitatea de viitor consacrată propășirii patriei socialiste, bunăstării și fericirii întregului nostru popor. (Aplauze puternice, prelungite).



La întreținerea culturilor, 
toate forțele satului!fn județul Covasna vegetația plantelor este bună, ceea ce a determinat echipele mixte de cooperatori și mecanizatori, pe ceilalți lucrători ai ogoarelor să treacă la întreținerea culturilor. Avînd pondere mare, cultura cartofului, care ocupă 9 500 hectare, și cea de sfeclă de zahăr, 5 500 hectare, forțele umane și mecanice din județul Covasna au fost concentrate la prășitul lor. Din ultimele date centralizate la Direcția agricolă reiese că la sfecla de zahăr prășitul mecanic s-a efectuat pe 1 300 hectare, cel manual pe aproape 3 000 hectare, iar în zonele in care plantele s-au dezvoltat mai bine s-a trecut și la a doua prașilă. Și la cultura cartofului prășitul mecanic s-a executat pe 4 500 hectare. Un ritm intens îl înregistrează cooperativele din Aita-Mare, Belinț, Cernat, Poiana, Turia. Brateș, Mărti- neni. Concomitent cu această lucrare, mecanizatorii continuă erbicidatul culturilor.în grădina de legume, aceeași intensă activitate. Continuă plantatul rădăcinoaselor, castraveților, fasolei și verzii de toamnă. Din cele 450 hectare prevăzute cu legume, s-au plantat pină acum 250 hectare. Numărul mare de lucrări ce trebuie efectuate în aceste zile presupune o bună organizare a muncii din partea specialiștilor, * șefilor de brigăzi și echipe, din unitățile agricole, astfel ca plantele să se dezvolte în condiții optime. Facem această subliniere pentru că din raidul pe care l-am întreprins în județ

am putut constata că nu in toate unitățile se lucrează conform programului stabilit de comandamentul agricol județean.Comuna Uzun. O comună cu mii de locuitori. O comună pe teritoriul căreia se află o unitate agricolă de stat și una cooperatistă. Pe una din tarlalele fermei nr. 1 a I.A.S., sute de oameni efectuau prășitul cartofilor. Alături de ei mecanizatorii Ianoș Vaceo, Alexandru Mica, Ion Silo. Albert Sos. Gabor Demeter. Nicolae Banciu însămln- țau ultimele suprafețe cu porumb siloz. Tot ei sint aceia care au încheiat aceeași lucrare ia cultura cartofului, porumbului pentru boabe și la orzoaica. „Miine vom încheia și semănatul porumbului siloz, ne spunea unul dintre mecanizatori, după care vom trece la o altă lucrare la fel de importantă — prășitul mecanic".încă nu se făcuse ora 17 cînd intram în sediul cooperativei agricole din aceeași localitate, întilnind aici doar pe tînăra contabilă Olga Bene, ne așteptam ca specialiștii, cooperatorii să fie pe cimp. Dar din discuțiile avute cu interlocutoarea noastră a reieșit că inginerul șef Iosif Mesabrovszky a plecat acasă (are tren spre Brașov la ora 17). iar președintele unității este plecat și dumnealui cu diferite treburi pe la județ. „Dar pe cimp ?“ „La ora aceasta noi am incheiat programul", vine răspunsul. Așa se face că aici au fost prășite mecanic doar 40 hectare cu cartofi și 10 hectare

cu sfeclă de zahăr. Despre pra- șitul manual nici vorbă. Cine să mobilizeze oamenii la muncă dacă cei puși să organizeze munca, cei răspunzători de bunul mers al lucrărilor lipsesc ?Ne continuăm raidul. Ajungem în comuna Hărman din județul Brașov. Cu toate că trecuse de ora 18, membrii cooperatori împreună cu cadrele de conducere și specialiștii unității erau încă pe cîmp. Pe o tarla de 71 de hectare cu sfeclă de zahăr,

echipa, condusă de Maria Olaru, efectua prima prașilă manuală. Aiături de cooperatorii Elena Verguț. Maria Ganea. Ana More a. Cornelia Tăraș lucrau și elevii Constantin Giurca și Florentina Arcușan. de la școala generală din localitate. In grădina de legume un alt elev, de dala aceasta al școlii profesionale de mecanici agricoli, din Udila, împreună cu cițiva mecanizatori pregăteau terenul in vederea plantării legumelor. Dovadă că acolo unde se organizează bine munca, unde cei investiți cu această răspundere constituie un exemplu de hărnicie aflîndu-se permanent unde îi solicită producția, toate forțele satului sint la datorie.
ADINA VELEA 

OVIDIU MARIAN

La ordinea zilei pe ogoare — lucrările 

de îngrijire a culturilor

Pe ogoare sint în plină actualitate in această perioadă lucrările de îngrijire a culturilor. Mecanizatorii și membrii cooperatori acționează cu forțe sporite in vederea efectuării la vreme a prășitului. La sfecla de zahăr, cultură insămințată la începutul primăverii, prima prașilă manuală a fost executată pe a- proape 90 la sută din suprafața cultivată, această lucrare fiind terminată în unitățile cooperatiste din 17 județe, printre care Dolj, Buzău, Arad, Ilfov și Olt. La floarea-soarelui. prima prașilă mecanică și manuală a fost realizată pe circa 50 la

sută din suprafața cultivată. Și la această cultură prașila I a fost terminată in județele Dolj. Teleorman. Dîmbovița și Olt. La cartofi, prima prașilă mecanică a fost executată în proporție de 30 la sută, iar cea manuală de 11 la sută. La porumb se fac lucrări cu sapa rotativă și de prășit pentru distrugerea buruienilor. afinarea și păstrarea umidității solului.Există condiții bune de creștere a plantelor, ceea ce impune intensificarea lucrărilor de întreținere a culturilor în vederea obținerii recoltelor prevăzute in acest an.
AGEXDA PLENARA COMITETULUI ORGANIZATORIC
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New York: Conferință

dedicată realităților

României socialiste

VIZITĂîn perioada 8—14 mai s-a aflat într-o vizită în țara noastră o delegație guvernamentală comercială a Republicii Populare Chineze, condusă de Cen Gie, adjunct al ministrului comerțului exterior.Cu această ocazie a avut loc sesiunea Comisiei mixte comerciale româno-chineze, care a analizat dezvoltarea schimburilor reciproce de mărfuri dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză.Lucrările Comisiei s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, colaborare și deplină înțelegere.
★Vineri, delegația guvernamentală a Republicii Populare Chineze a fost primită de către tovarășul Ion Pâțan. viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.La întrevedere a luat parte Li Tin-Ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.

COLABORARELa București s-au incheiat, vineri, lucrările Comisiei mixte româno-olandeze de colaborare economică, industrială și tehnică. Cu acest prilej, au l'ost examinate posibilitățile și căile concrete de dezvoltare a cooperării economice și a schimburilor comerciale dintre România și Olanda în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei și agriculturii.
PLECAREVineri a părăsit Capitala delegația Consiliului național al Patronatului francez, condusă

de George Villiers, președintele de onoare al consiliului, care a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Oto- peni, membrii delegației au fost salutați de Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, precum și de ambasadorul Franței la București, Raoul Delaye.
ARHEOLOGIELa Cîrcea. în apropierea municipiului Craiova, specialiștii Muzeului Olteniei au scos la iveală importante urme materiale ale neoliticului timpuriu. Aici a fost descoperită o mare așezare, înconjurată de un șanț de apărare, cel mai vechi cunoscut pină azi pe pămmtul patriei noastre, demonstrind existența pe această vatră. încă din vremuri îndepărtate, a unor comunitâți umane numeroase și stabile. Arheologul Marin Nica afirmă că grupul cultural sau purtătorii civilizației Cîrcea rivalizează. prin arta și tehnica lor. cu cele din Tesalia și Anatolia. în perimetrul așezării amintite a fost găsit singurul vas ceramic întreg, provenind din neolitic, fiind cel mai vecni din România. Ornamentica vasului. ca și a bogatului material ceramic descoperit, prezintă trăsături specifice, originale. Ceramica pictată se aseamănă cu cea de la Gura Baciului. de lingă Cluj-Napoca.

AL VETERANILOR DIN RĂZBOIUL ANTIFASCISTVineri a avut loc Plenara cu activul a Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, care a analizat activitatea comitetului, a veteranilor pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din Programul ideologic al partidului în domeniul muncii politico-educative.Pe marginea raportului prezentat de generalul de armată Jbn Tutoveanu. președintele Comitetului. au luat cuvintul numeroși participanți. Plenara a adoptat un plan de măsuri pentru intensificarea particioării veteranilor din toate județele țării la activitatea politico-edu- cativă in armată și in rindul populației civile.în cuvintul său. generalul- maior Gheorghe Gomoiu adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior. a reliefat îndatoririle de răspundere ce revin veteranilor pe linia muncii de educare patriotică, de popularizare a tradițiilor de luptă înaintate ale armatei noastre, în lumina sarcinilor puse in fața activității ideologice de documentele celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Participanții la plenară au adoptat, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al partidului, președintele Repu-

blicii Socialiste România. comandantul suprem al forțelor noastre armate, în care se spune :încredințăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. așa cum n-am precupețit nimic în lupta împotriva fascismului, nu ne vom drămui nici astăzi forțele pentru a contribui la înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea al partidului, la transpunerea tot mai fermă in viață a Programului ideologic, la indeplinirea sarcinilor ce vor rezulta din documentele Congresului educației politice și culturii socialiste.Sărbătorirea centenarului independenței de star a României. aniversările altor evenimente din bogata și glorioasa istorie a țârii și a partidului vor constitui pentru veteranii români ai războiului antifascist prilejuri însuflețitoare de a-și in - tensifica participarea la activitatea politico-educativă. la reliefarea și cultivarea in conștiințe a mîndriei față de tradițiile eroice făurite de generațiile înaintașe, de partidul nostru comunist in lupta pentru libertate națională și socială, a respectului față de faptele cutezătoare ale constructorilor de astăzi ai României, a dragostei fierbinți față de patrie, popor și partid.

Tovarășul Antonio Agostinho Neto. președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea An- golei. președintele Republicii Populare Angola, l-a primit pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Politic Executiv. C.C. al P.C.R.. care in R.P. Angola.Cu acest prilej, tovarășului secretar ) Comunist Republicii și a tovarășei Elena Ceaușescu. a fost transmis președintelui Agostinho Neto și tovarășei Maria Eugenia Neto, un mesaj prietenesc de salut. împreună cu cele mai bune urări de sana- tate și fericire personală, iar poporului angolez prieten calde urări de succes in eforturile de reconstrucție națională, pe calea progresului social, a dezvoltării sale independente.Mulțumind pentru mesaj, președintele M P.L.A. și al K.P. Angola a transmis, din partea sa și a tovarășei Maria Eugenia Neto. un salut prietenesc președintelui Nicolae Ceatjșescu șt tovarășei Elena Ceaușescu. urări de sănătate și succes in activitatea pe care o desfășoară in <>pera de edificare a socialismului în România, precum și urări de prosperitate poporului român prieten.Totodată, președintele Agostinho Neto. evocind relațiile frățești de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. ' dintre < timpul poporului satisfacția sa și a M.P.L.A. față de dezvoltarea continuă a raporturilor de solidaritate militantă intre P.C.R. și M.P.L.A., intre România socialistă și R.P. Angola in perioada de după proclamarea independenței.în timpul convorbirii, au fost abordate probleme de interes comun privind adincirea și diversificarea colaborării pe multiple planuri intre P.C.R. și M.P.L.A., intre România și Angola. exprimindu-se convingerea că. in noile condiții create de victoria poporului angolez, a- cestor raporturi Ii se deschid

Comitetului secretar al face o viznâdin partea i Nicolae Ceaușescu. general al Partidului Român, preșeaintele Socialiste România.

și M.P.L.A., cele două popoare, m luptei de eliberare a i angolez, a exprimat

StMBĂTĂ 15 MAI
PROGRAMUL I
10,00 — Micul ecran pentru cei 

mici: Comoara străbunilor; 10,30
— Film artistic: „Cuvînt contra 
cuvînf‘; 11,40 — O viață pentru o 
idee; 12,10 — Acolo unde se naște 
oțelul; 12,40 — Cîntece din fol
clorul contemporan; 12,55 — Te
lex; 13,00 — Desene animate;
13.15 — Turism și vînătoare; 13,35
— Preferințe muzicale; 14,20 —
Drumuri pe cinci continente; 14,55
— Muzică folk; 15,15 — Iubit 
partid conducător: 15.40 — Virs- 
tele peliculei; 16,40 — Club T...; 
17,35 ■— Campionatele internațio
nale de atletism ale României; 
19.00 — Caleidoscop cultural-artis
tic; 19,20 — 1001 de seri; 19,30 — 
Telejurnal; 20,00 — Teleenciclope- 
dia; 20,50 — Kojak; 21.40 — 24 de 
ore; 21,50 — Săptămîna sportivă; 
22,00 — Circulați, vă rog! Teledi- 
vertisment cu: Stela Popescu, 
Cristina Stamate, Margareta Pîs- 
laru, Amza Pellea. Dem. Radu
lescu, Ștefan Bănică, Nicu Con
stantin, Puiu Călinescu, Marius 
Pepino, Aurelian Andreescu, Mi
hai Dumbravă și alții.

DUMINICA, 1€ MAI

PROGRAMUL I
8.30 — Avanpremiera zilei; 8.40

— Tot înainte!; 9,35 — Film serial
pentru copii: Daktari; 10,00 —
Viața satului; 11,15 — Aventura 
cunoașterii. Tainele soarelui (II);
11.45 — Bucuriile muzicii; 12.30 —
De strajă patriei; 13,00 — Telex; 
13.05 — Album duminical; 15,00 — 
Cel mai bun, continuă!; 15,55 —
Publicitate; 16,00 — Film serial: 
Pinocchio. Ultimul episod; 16,55
— Reportaj TV. Cheia orașului;
17.15 — Finalele campionatelor 
internaționale de atletism ale 
României. Transmisiune directă 
de la Stadionul Republicii; 19.00
— Micul ecran... pentru cei mici!; 
19.30 — Telejurnal. Comentariul 
săptămînii: 20,00 — Baladă pentru 
acest pămînt; 20,20 — Publicitate; 
20,25 — Film artistic: Acești a- 
dulți ciudați. Premieră pe țară;
21.45 — Seară de mai. Emisiune 
muzical-coregrafică: 22,10 — 24 de 
ore; 22,20 — Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00—11,30 — Matineu simfonic. 

Concertul Filarmonicii „George 
Enescu“; 20.00 — Eroi îndrăgiți 
de copii; 20,20 — Ora melomanu
lui; 21,00 — „Spună lumii large 
steaguri tricolore". Mesajul cărții 
literare românești peste hotarele 
țării noastre; 21,20 — Voci de pri
măvară; 21,40 — Film serial: 
Kojak.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
________________ __

Triumful ordiniiîntreruperea campionatului intern, pricinuită de disputarea primei manșe a finalei „Cupei balcanice", a reactualizat citeva subiecte internaționale, mai depărtate de zona noastră de existență, aproape vitală. Cu aproximativ cincisprezece minute înainte de sfirșitul jocului — la scorul de 2—2 în finala „Cupei cupelor". dintre Anderlecht și West Ham United — arbitrul francez Wiirtr a dictat la Bruxelles un penalty, stabilit dubios, echipei belgiene. De aici, echipa lui Reesenbrunk a început să simtă trofeul, adjudecat pină la urmă. în cadrul intim al conferinței de presă, ce a urmat jocului, conducătorii echipei britanice au declarat că „sancțiunea dictată este normală și că, în insulă, asemenea întîmplări se pedepsesc la fel. jocul fiind lăsat mai liber în mijlocul terenului".Optică pentru multi stranie. Deci, nimic contaminat — sub soarele secetos — acum al Londrei.A treia victorie, consecutivă a lui Bayern în „Cupa campionilor" stabilește triumful definitiv al disciplinei ordinii de joc. Jucătorii lui Herbin, cu o apartenență mult internațională, au făcut — in sensul lor — aproape totul. Dar ei nu se pot dezminți. Nu par făcuți pentru victorie finală. Deși ieșiți din formă, oamenii lui Bekenbauer au jucat matematic, ca pentru un scop în sine. Probabil că în simplitatea execuțiilor și mișcărilor acestor jucători, nimic nu se pierde, toiul se transformă !Rezultatul onorabil făcut de formația reprezentativă naște speranțe, dar nu anulează problemele de adaptare a mișcărilor mecanismelor echipei la cerințele „Fotbalului total", o carte a lui Ștefan Covaci care merită tradusă și pentru spectatorul român. Jocul în apărare a mulțumit, dar sporadicele acțiuni de atac dovedesc că distanțele dintre linii sint prea mari, iar combinațiile de finalizare destul de stereotipe nu sint ornate cu forța de a vrea- să ataci cît mai direct poarta de către oricare jucător.Etapa a 28-a nu programează ciocniri deosebite. Regretatele reprezentante ale orașului scăl-

dat de Someș nu pot încurca socotelile constănțenilor și craio- venilor, chiar dacă „C.F.R." joacă pe teren propriu. Echipa lui Deselnicu și Oblemenco, reapă-
Etapa văzută 

de Cornel Dinu

ruți mefistofelic, zguduită de perspectiva clasamentului, va pleca cu un punct de la Cluj- Napoca.La îași un joc palpitant. Ară- danii au insă puține posibilități de a ciștiga, deoarece studenții din Copou alintați la sfîrșitul turului, s-au odihnit cam mult sub teiul lui Eminescu, lunga

meditație moldovenească trans- formîndu-se acum in panică. F.C.M. Reșița și Jiul intilnesc pe teren propriu pe S.C. Bacău și F.C. Bihor. Au mare nevoie de puncte și vor ciștiga. Rapidul va plînge pe mormînt străin la Tg. Mureș, lacrimile din Giu- Iești neputînd îndulci deposedarea și șutul lui Boloni. în București, Steaua nu are probleme cu Olimpia Satu Mare, dar Dinamo amenințată de perspectiva pierderii chiar a locului doi, cu multe absențe în formație, poate fi surprinsă de ..Poli".în fine, la Pitești, băieții prof. Angelo Niculescu vor încerca să rămînă neînvinși. Arta de a gîndi mai aproape de realitatea obiectivă decît foarte mulți a marelui tehnician este un argument decisiv.
Start în cea de-a 22-a ediție a campionatelor 

internaționale de atletism ale RomânieiPe stadionul Republicii din Capitală încep astăzi întrecerile celei de-a 22-a ediții a campionatelor internaționale de atletism ale României, eveniment sportiv așteptat cu deosebit interes, care constituie un nou criteriu de verificare a atleților selecționați din lotul olimpic pentru Montreal. Așa după cum s-a mai anunțat, la startul probelor vor fi prezenți sportivi și sportive de certă valoare din : Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Elveția. Franța, R.D. Germană, Grecia, Iugoslavia, Norvegia, Polonia, care-și vor măsura talentul și pregătirea alături de cei mai în formă atleți ai țării noastre. Pe lista invitaților figurează o serie de

vedete ale atletismului mondial în frunte cu noua recordmană a lumii la săritura în lungime Angela Voigt (R.D. Germana), Nikolina Stere va (Bulgaria) la 800 m plat, Helena Fibingerova (Cehoslovacia) la aruncarea greutății, Jean Bonheme (Franța) la săritura în lungime, Wartburg (Elveția) la suliță etc. Echipa țării noastre are în componență pe Mariana Suman, Maricica Puică, Natalia Andrei Mărășescu. Argentina Menis, Virginia Ioan, Carol Corbu, Gheorghe Megelea și alții. Astăzi întrecerile încep la ora 15, în program figurînd probele de 110 m garduri, înălțime băieți, suliță băieți, triplu salt, 1500 m băieți și fete, 100 m plat băieți și fete. 10 000 m și disc fete.
Succese ale sportivilor români in concursul 

de caiac-canoe „Regata Snagov"Concursul internațional de caiac-canoe „Regata Snagov” a început ieri cu participarea reprezentanților a 7 țări. In prima zi de întreceri s-au disputat finalele probelor olimpice pe distanța de 500 m în care sportivii români au obținut 5 victorii prin Mihai Zafiu, la caiac- simplu bărbați, Maria Mihorea-

nu la caiac-simplu fete, Agafia Orlov și Nastasia Nichitov, la caiac-dublu fete, Serghei-Șima- lîhin, Ia caiac-dublu băieți, Ha- ralambie-Erosei, canoe dublu băieți. Proba de canoe-simplu a revenit concurentului bulgar Ananiev — 2’13”5/10, urmat de Wood (Canada) — 2T3”7/10 și Patzaichin (România) — 2T4”.

ample perspective de dezvoltare. atit pe plan bilateral, cit și pe arena internațională. in spiritul convorbirilor dintre conducătorii celor două partide și state, al documentelor comune încheiate cu aceste prilejuri, ui folosul cauzei unității tuturor forțelor antiimperialiste. al păcii. Înțelegerii și conlucrării rodnice intre popoare.întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie, caracteristică relațiilor de solidaritate militantă dintre P.C.R. și M.P.L.A.. dintre popoarele român și angolez.Cu prilejul vizitei pe care o întreprinde in R.P. Angola, tovarășul Ștefan Andrei a avut intilniri de lucru și convorbiri cu Lucio Lara, membru a! hs- Politic. secretar al Carlos Rocha, mem- Biroului Politic al ministrul planilicării economice. Jose
rouluiM.P.L.A.. bru alM.P.L.A..și coordonări- Eduardo dos Santos, membru al Biroului ministrul Politic al M.P.L.A., relațiilor externe. Manuel Resende, ministru; lucrărilor publice și transporturilor. Pedro Alves. adjunct al șefului departamentului pentru relații externe al M.P.L.A.In cursul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă tovărășească. de prietenie și înțelegere reciprocă, au fost discutate probleme privind întărirea mai departe a raporturilor colaborare M.P.L.A.. cialistă și examinate de colaborare și cooperare bilaterală in domeniile industriei, agriculturii, transporturilor, pregătirii de cadre, asistenței tehnice, relevindu-se dorința României de a dezvolta relațiile de prietenie și colaborare, în conformitate cu politica partidului și statului român de prietenie, solidaritate și cooperare cu R.P. Angola, cu popoarele care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare.La convorbiri au participat Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ion Moraru. ambasadorul țării noastre la Luanda.

pe deși so-dintre P.C.R. dintre România R.P. Angola. Au fost pe larg posibilitățile

Dreptul legitim al poporului namibian 
de a-si făuri viitorul

potrivii aspirațiilor sale naționale
Cuvintul reprezentantului român 

in Consiliul O.N.U. pentru Namibiaîntrunit in ședință plenară extraordinară. Consiliul Națiunilor Unite pentru Namibia — organism din care face parte și România — a adoptat în unanimitate o declarație prin care condamnă cu hotărire noile acte de represiune comise de nistrația sud-africană big. Documentul cere imediată a acestora, hotăririi arbitrare de nâre la moarte a unor pa- trioți namibieni. membri ai S.W.A.P.O., și eliberarea tuturor deținuților politici din închisorile regimului terorist al apartheidului.Luînd cuvintul, reprezentantul țării noastre în Consiliul O.N.U. pentru Namibia, Petre Vlăscea- nu. a arătat că evoluțiile neliniștitoare survenite în ultimul timp în Namibia, confirmă încă o dată intenția Africii de Sud de a perpetua regimul de ocupație ilegală în acest teritoriu, intr-un moment în care mișcarea de eliberare națională crește în putere și intensitate. Situația critică creată de ocupanți in Namibia și condamnarea la moarte a unor patrioți namibieni — a arătat vorbitorul — reclamă intervenția hotărîtă și imediată a Națiunilor Unite pentru aplicarea rezoluțiilor organizației privind lichidarea ocupației străine în Namibia. Este necesar să fie făcuți pași hotărîți care să ducă la retragerea imediată și necondiționată a administrației și a tuturor forțelor armate și polițienești ale regimului apartheidului din acest teritoriu, la eliberarea din temnițe a patrioților namibieni, a tuturor deținuților politici, cre- îndu-se astfel condițiile făuririi de către poporul namibian a viitorului său în conformitate cu aspirațiile sale naționale. România, a arătat delegatul țării noastre, se află de partea luptei juste și legitime a acestui popor, a mișcării sale de elibe-

admi- în Nami- încetarea abolirea condam- unor

rate, căruia ii acordă un sprijin activ in realizarea dreptului său imprescriptibil la autodeterminare și independență, pentru asigurarea dezvoltării Namibiei ca stat unitar independent.

Viața spirituală a naționalităților conlocuitoare din România a format tema unei conferințe Bibliotecii York de Cindea. in public, format din profesori și studenți de la universități new-yorkeze, specialiști in studii românești. reprezentanți ai cultelor și membri ai coloniei americanilor de o- rigine română.Conferința, organizată cadrul programelor tecii dedicate| peste hotare a | contemporane ale i socialiste, a subliniat I marea pregnantă areale egalități — economice, sociale, politice, culturale — intre toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, din țara noastră.

sediulNewVirgilținute la române din prof. di’, fața unui numeros

în Biblio- cunoașterii realităților României afir- unei

In localitatea Kladovo din R.S.F. Iugoslavia a inceput. joi dimineața. întîlnirea de lucru 3 președinților celor două părți in Comisia mixtă româno-îugo- slavă de colaborare economică.Cu acest prilej, se analizează modul de îndeplinire a sarcinilor și recomandărilor adoptate de către președinții celor două țări, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, in domeniul relațiilor economice și se convin măsuri corespunzătoare pentru lărgirea și diversificarea in continuare a colaborării economice.Delegația română la această întîlnire este condusă de tovarășul Emil Drăgănescu, vice- prim-ministru al guvernului, președintele părții române în comisia mixtă, iar delegația iugoslavă de Milorad Birovliev, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, președintele părții iugoslave în comisie.La intilnirea de lucru participă. din partea română. Nicolae Mănescu. ministrul energiei electrice, Virgil Cazacu. ambasadorul României la Belgrad, Cornel Pinzaru. adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și alte persoana oficiale, iar din partea iugoslavă Petar Dodik. ambasadorul Iugoslaviei la București, și alte persoane oficiale.
Manifestări dedicate aniversării

creării PartiduluiMOSCOVA. — La 14 mai. la fabrica de tricotaje „Roșa Luxemburg" din Kiev a avut loc o adunare festivă dedicată celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român.La adunare au participat M. A. Orlik, președinta Asociației ucrainene de prietenie și relații culturale cu străinătatea, V. A. Kraveț, adjunct al ministrului afacerilor externe al Ucrainei, B. P. Kovalevski, adjunct al ministrului în- vățămintului superior și mediu de specialitate, vicepreședinte al Filialei republicane a A.P.S.R., muncitori, ingineri și tehnicieni ai fabricii. Despre semnificația aniversării au vorbit B. P. Kovalevski și Alexandru Ungur, consulul general al României la Kiev.Cu acest prilej, în cadrul fabricii a fost inaugurată o expoziție de fotografii despre realizările României socialiste.ALGER — Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român și 
a Zilei victoriei, comisia culturală a Universității din Constantine. centru activează didactice ganizat, „Zilele române".Cu acest prilej, în versității a fost deschisă o expoziție românească de carte și de fotografii prezentind aspecte din realizările obținute de poporul nostru, sub conducerea P.C.R., în toate domeniile, precum și din activitatea de cooperare româiio-algeriană. în- tr-un stand special sint expuse lucrările președintelui Nicolae

universitar unde aproape 200 de cadre din țara noastră, a or- între 12 prieteniei și 14 mai, algeriano-incinta uni-

PENTRU ELIMINAREA DECALAJELOR
ECONOMICE SI TEHNICE DINTRE STATE»
CUVINTUL ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE ÎN CADRUL CONFERINȚEI 

INTERGUVERNAMENTALE DE LA LIMALa Lima continuă lucrările Conferinței interguvernamen- tale a statelor latino-americane și din zona Caraibilor, pe tema cooperării tehnice între țările in curs de dezvoltare, care se desfășoară sub auspiciile Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și Comisiei Economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.).Luînd cuvintul, șeful delegației române, loan Comănescu, ambasadorul țării noastre ia Lima, a exprimat satisfacția cu care România — țară socialistă și, totodată, în curs de dezvoltare — participă la lucrările a- cestei reuniuni latino-americane, prima după primirea României in „Grupul celor 77" cu sprijinul și înțelegerea prietenească a statelor latino-americane. România este convinsa — s-a arătat în cuvintul- reprezentantului țării noastre — că promovarea cooperării tehnice intre țările în curs de dezvoltare este menită să vină în sprijinul eforturilor naționale proprii pentru lichidarea taților economice și dintre aceste țări și cele industrializate, contribuind la făurirea unei noi ordini economice internaționale. Vorbitorul a subliniat rolul și responsabilitatea Organizației Națiunilor Unite

și a instituțiilor sale specializate, in sprijinirea cooperării tehnice dintre țările în curs de dezvoltare, relevînd în acest sens propunerea României cu privire la elaborarea și adoptarea în cadrul O.N.U. a unui cod de conduită cu caracter universal, care să cuprindă, între tele, dreptul și îndatorirea turor statelor de a coopera tre ele, pe baza avantajului ciproc, în toate domeniile,scopul favorizării progresului e- conomic și social al tuturor țărilor, precum și dreptul fiecărui stat de a avea acces deplin la cuceririle științei și tehnicii.

al- tu- in- re- în

inegaii- tehnice

a U.N.C.T.A.D ■In cadrul celei de-a IV-a Conferințe a Națiunilor Unite pentruComerț și Dezvoltare, a continuat expunerea pozițiilor diverselor (ări participante față de marile probleme aflate în discuție, în cuvîntarea sa, reprezentantul Iranului, Farrukh Najabadi, a respins acuzațiile aduse In Occident țărilor producătoare de petrol potrivit cărora creșterea prețului produselor petroliere ar fi fost cauza crizei economice prin care trece în prezent lumea occidentală. El a declarat că țara sa cere ca orice restructurare a sistemului economic internațional să se producă potrivit principiilor cuprinse în Declarația de la Manila. Reprezentantul Bangladeshului, Huda, a arătat în cuvîntarea sa că scăderea prețului materiilor prime exportate de țara sa pe piața mondială, datorită presiunii produselor țărilor industrializate care domină această piață, a provocat inflație în Bangladesh și deteriorarea balanței sale co-

merciale. El s-a declarat fără rezerve în favoarea Declarației de la Manila și Programului de acțiune adoptate la începutul acestui an de „Grupul celor 77".Directorul general al G.A.T.Y., Olivier Long, a afirmat că negocierile comerciale multilaterale desfășurate în cadrul acestui _ organism, care au trenat pină acum, pot și trebuie să fie accelerate de acum înainte astfel îneît ele să se încheie anul viitor.O rezoluție privind primirea Republicii Populare Democrate Coreene în rîndul membrilor cu drepturi depline ai Grupului celor 77 a fost adoptată în unanimitate- în cadrul unei reuniuni ministeriale a grupului. care s-a ținut la Nairobi, anunță a- genția A.C.T.G.
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Comunist RomânCeaușescu. editate în țara noastră și peste hotare.„Zilele prieteniei algeriano- române" au mai cuprins o amplă evocare a personalității artistice a sculptorului român Constantin Brâncuși și vizionarea unor filme documentare românești.BRAZZAVILLE — în Brazzaville a avut Ioc o manifestare organizată în cinstea celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist Român. A fost prezentat filmul documentar „Mesaj de prietenie și colaborare în Africa" — care înfățișează aspecte ale vizitelor președintelui Nicolae Ceaușescu in țări de pe acest continent, în- tilnirile sale cu șefi de stat și mișcări de eliberare africane.La această manifestare au participat J. B. Taty-Luthard, ministrul culturii și artelor, reprezentanți ai C.C. al Partidului Congolez al Muncii, ai organizațiilor de masă, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, șefi ai misiunilor diplomatice.
pe scurt

• PREȘEDINTELE Finlandei, Urho Kekkonen, a respins demisia guvernului prezentată joi de premierul Marții Miettunen, eerind celor cinci partide membre ale coaliției guvernamentale (Partidul Comunist, Partidul Social-Democrat, Partidul de Centru, Partidul Popular Suedez și Partidul Liberal) să-și reconsidere decizia luată.• UN nou acord de încetare a focului a fost încheiat vineri după-amiază în Liban, în cursul unei reuniuni a Comitetului Militar Superior, ținută sub președinția primului ministru, Rashid Karame.• INTR-O declarație comună dată publicității Ia Islamabad la încheierea tratativelor între delegațiile guvernamentale aie Pakistanului și Indiei, se arată că cele două țări au convenit să restabilească relațiile diplomatice întrerupte in 1971. A lost, de asemenea, hotăriiă restabilirea comunicațiilor aeriene și feroviare.• LA Ankara a fost prezentată în cadrul „Săptămînii internaționale a filmului" producția românească ..Actorul și sălbatecii". Acest film, deosebit de apreciat de spectatori, rulează în continuare la cinemateca din capitala Turciei.• IN orașul suedez Malmoe s-a deschis vineri Tirgul internațional de mobilă, Ia care participă 89 de firme din 17 țări. România este reprezentată de „Tehnoforestexport", care expune o gamă variată de mobilă.

• O NOUA ANCHETA ÎN LEGĂTURĂ CU ASASINAREA LUI 
J. KENNEDY. Comitetul Senatului american pentru suprave
gherea activității serviciilor de informații ale S.U.A. a reco
mandat în unanimitate deschiderea unor investigații ale Con
gresului în legătură cu cauzele care l-au determinat pe Lee 
Harvey Oswald să-1 asasineze pe fostul președinte al S.U.A., 
John F. Kennedy, la Dallas, la 22 noiembrie 1963. De asemenea, 
după cum a precizat președintele acestui comitet, Frank Church 
(democrat, Idaho), senatorii Gary Hart (democrat, Colorado) si 
Richard Schweiker (republican, Pennsylvania) au fost însăr
cinați să pregătească un raport asupra modului în care au 
acționat F.B.I., C.I.A. și alte organe de securitate în timpul 
atentatului. Acest raport va fi întocmit pină la sl'îrșitul lunii 
mai. Comitetul condus de Frank Church se va întruni pentru 
a decide în problema publicării raportului. După cum se știe, 
amplul raport al Comisiei Warren in legătură cu atentatul' de 
la Dallas a ajuns la concluzia că Oswald a acționat de unul 
singur și că nu sînt probe ale existenței unei conspirații. Cu 
4. 4-0 -------ai Congresului, între care senato-

nu s-a răspuns cu claritate la 
-------- —— —........ ...........i a pre— 
senatorul Schweiker a arătat că 

care au acționat organele insărci- 
președintelui „există unele probleme 

materiale noi" a O LICITA- 
pe „insula verde", lingă Du
cele mai vestite castele, 
am. Printre

toate acestea, unii membri 
rul Gary Hart, considera că ...__ ____ ____ _______
întrebarea privind cauzele asasinării de către Oswald 
ședintelul. Pe de altă parte, 
în legătură cu modul în 
nate cu 
foarte ___
ȚIE ORIGINALA a avut 
blin, în incinta unuia 
strulte in urmă cu 800 
veche, care au atras în 
soane, s-au aflat mobilă ... , ______ ___ _______
de podoabă și vase de argint, tablouri, precum și porțelanuri 
chinezești. Cel mal mare preț — SO 000 lire sterline — a fost 
oferit pentru o comodă adusă de pe continent, datînd din 
perioada lui Ludovic al XVI-lea • PLEDOARIE PENTRU BU
NICI. Revista britanică de medicină „Mulse" susține, într-un 
articol semnat de un specialist în geriatrie, că absența bu
nicilor dintr-o familie este una dintre cauzele principale și 
adevărate a numeroaselor depresiuni de care suferă mamele 
copiilor în vîrstă de cîteva luni pînă la cinci ani. Experiența 
persoanelor în vîrstă a fost pierdută progresiv pentru gene
rațiile anilor ’50, ’60 și ’70, susține dr. Ivor Felstein șl eă 
este timpul să se combată această tendință. Acest articol a 
fost publicat în momentul unei campanii lansate în Marea 
Britanie sub lozinca „adoptați o bunică", vizînd atît scoate
rea din Izolare a persoanelor în vîrstă pe timpul vacanțelor, 
cît și de a ajuta mamele cu copii mici. Fata surîzătoare â 
unei bunici „adoptate" poate fi văzută astăzi' pe multe afișe 
lipite pe autobuzele din Londra.

securitatea
interesante și unele 

loc 
din 
de _____ ______ _ ____
sălile castelului peste 1 000 de per- 

stil, datînd din secolul XVII, obiecte

con-
comorile de artă
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