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ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
PLENAREI C. C. AL P. C. R.

pentru Educație, Știință și Cultură - 
U.N.E.S.C.O. - cu prilejul 

celei de-a XXV-a aniversări
Vineri, 5 noiembrie, au continuat lucră

rile Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La dezbaterile pe margirea Expunerii 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la Programul Partidului 
Comunist Român pentru îmbunătăți
rea activității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii și edu
cația socialistă a maselor, pentru a- 
șezarea relațiilor din societatea noastră pe 
baza principiilor eticii și echității socialiste 
și comuniste, au luat cuvîntul tovarășii : 
Mihail Florescu. ministrul industriei chi
mice: Vasile Patilineț, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.; Brăduț Covaliu, președintele Uniu
nii Artiștilor Plastici; Trandafir Cocârlă, 
prim-secretar al Comitetului județean Ca- 
raș-Severin al P.C.R.; Constantin Pîrvu- 
lescu, membru al Comisiei Centrale de Re
vizie; Mihail Bujor Sion, președintele Co
mitetului de Stat al Radioteleviziunii; Vir
gil Trofin, membru al Comitetului Exe-

al C.C. al 
Central al

Permanent 
Consiliului
Sindicatelor din Ro-

cutiv, al Prezidiului 
P.C.R., președintele 
Uniunii Generale a 
mânia; Petre Dănică, prim-secretar al Co
mitetului județean Vîlcca al P.C.R.; Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor; Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri; Gheorghe Necula, prim- 
secretar al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R.; Miron Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de științe 
sociale și politice, rectorul Academiei ,,Ște
fan Gheorghiu" pentru pregătirea cadrelor 
de conducere a activității de partid, social- 
politice, economice și administrației de stat.

Tovarășul Emil Bodnaraș^ membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., a dat citire, în 
numele comisiei de redactare, proiectului 
de Hotărîre a Plenarei Comitetului Central 
pe care plenara a adoptat-o în unanimitate.

Dc asemenea, plenara a aprobat măsurile 
stabilite pe baza experienței acumulate de 
organele de partid, privind îmbunătățirea 
organizării și funcționării comisiilor pe 
probleme de la C.C. al P.C.R. și organele 
locale de partid. Potrivit hotărîrii plenarei 
Comitetului Central al C.C. al P.C.R. vor 
funcționa următoarele comisii : Comisia 
pentru problemele economice; Comisia 
pentru probleme dc agricultură, silvicul
tură și industrie alimentară; Comisia pen
tru problemele sociale, de sănătate și nivel 
de trai; Comisia pentru problemele muncii 
organizatorice, de cadre, ale activității or
ganelor de stat și formelor obștești de 
participare a maselor la conducerea socie
tății; Comisia pentru probleme ideologice, 
ale științei și învățămîntului; Comisia pen
tru relațiile internaționale.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Ro-
man.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.
Am ajuns la încheierea lu

crărilor Plenarei . Comitetului 
nostru Central care a dezbătut, 
timp de trei zile, problemele 
activității politico-ideologice, ri
dicării nivelului general al cu
noașterii și educației socialiste 
a maselor, așezării relațiilor 
din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității so
cialiste și comuniste. Putem 
spune că discuțiile au cuprins 
principalele probleme ale dez
voltării societății socialiste din 
patria noastră. Au fost formu
late numeroase critici ’ foarte 
îndreptățite, unii tovarăși au 
încercat chiar să-și facă și au
tocritică, dar se vede că tim
pul a fost ceva mai scurt pen
tru aceasta. Sperăm că ceea ce 
n-au reușit să facă în plenară 
vor face în activitatea practi
că. acționind pentru lichidarea 
lipsurilor ce s-au manifestat în 
muncă în general și în activi-' 
tatea lor, lucrind cu mai mult 
entuziasm, cu mai multă fermi
tate pentru realizarea în cele 
mai bune condițiuni a hotări- 
rilor partidului nostru, a legi
lor țării.

Tovarășii care au luat cuvîn- 
tul au formulat numeroase pro
puneri, foarte importante. Sînt 
convins că și alți participant! 
au observații și propuneri cu 
privire la îmbunătățirea între
gii noastre activități. Așa cum

s-a hotărît, urmează ca, in con
tinuare, Comitelui Executiv și 
Secretariatul Comitetului Cen
tral al partidului să studieze 
temeinic toate propunerile fă
cute in această plenară și in 
cursul dezbaterilor din partid 
și să stabilească măsurile ne
cesare in vederea transpunerii 
in viață a programului de mă
suri adoptat.

Putem aprecia, cred, că dez
baterile au constituit un ade
vărat seminar ideologic, o înal
tă școală de clarificare a unor 
probleme de o importanță ex
cepțională pentru afirmarea 
principiilor socialiste și comu
niste in viața poporului nos
tru. Se poate spune că acum 
avem o mai mare claritate asu
pra multor probleme de o im
portanță excepțională pentru a- 
firmarea principiilor socialiste 
și comuniste in viața poporu
lui nostru; o mai mare clari
tate asupra multor probleme 
ideologice, că hotăririle adopta
te trasează o orientare pe de
plin clară, marxist-leninistă, în 
activitatea noastră de educa
ție socialistă, de creare a so
cietății comuniste. Fără îndo
ială că Programul adoptat de 
plenară — parte integrantă a 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului 
— va exercita o puternică in
fluență pozitivă asupra tuturor 
domeniilor activității noastre e-

conomico-sociale. Trebuie să a- 
vem permanent în minte prin
cipiile eticii și echității socia
liste și comuniste, să muncim 
și. să trăim în concordanță cu 
aceste principii, să facem to
tul pentru triumful și 
tarea modului de viață 
nist în traiul întregului 
popor.

Așa cum am spus de 
ceput, pornim Ia Un drum greu 
și de lungă durată care cere 
din partea fiecăruia dintre noi 
să muncească și mai bine decit 
pină acum, cu mai multă exi
gență și spirit de răspundere. 
Realizarea mărețului program 
dc făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate — în ca
re se cuprinde și educația so
cialistă — cere ridicarea con
tinuă a rolului politic conducă
tor al partidului, a rolului sta
tului nostru socialist.

In același timp trebuie să a- 
vem in vedere că făurirea și 
perfecționarea orînduirii noi, 
socialiste nu poate fi decit o- 
pera clasei muncitoare, a țără
nimii, a intelectualității, a tu
turor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate. Tre
buie să acționăm pentru dez
voltarea trăsăturilor socialiste 
in activitatea noastră, a uma
nismului socialist; să facem 
din zicala românească .a fi om 
dc omenie" o zicală nouă: „a

HOTĂRÎ REA

rcflec- 
comu- 
nostru

fi comunist de omenie". (Aplau
ze puternice).

Trebuie să acționăm cu mai 
multă hotărîre pentru a impri
ma un spirit nou în munca și 
activitatea noastră. Să nu ui
tăm că a fi comunist înseam
nă să fii și puțin idealist — 
desigur, nu în sensul concep
ției idealiste, ci în sensul unui 
anumit romantism revoluționar, 
cum îl numeam noi pe tim
puri; cîte o dată îl combăteam 
— dar greșit, după părerea 
mea — pentru că fără a te dă
rui intereselor clasei muncitoa
re. fără a avea o viziune lar
gă, a visa despre ceea ce tre
buie să devină comunismul, nu 
poți fi un revoluționar, nu poți 
fi un comunist. (Aplauze puter
nice).

Se impune să acționăm hotă- 
rît pentru atragerea și mai lar
gă a maselor populare la în
treaga activitate de conducere 
a societății. Să ne preocupăm 
necontenit de dezvoltarea și 
lărgirea democrației socialiste, 
pornind de la faptul că socia
lismul nu poate fi decît rodul 
activității conștiente a între
gului nostru popor. Se impune, 
totodată, să ne preocupăm și 
mai mult de ridicarea calită
ții și a rolului comuniștilor în 
viața poporului nostru.

Putem spune, tovarăși, că una

politica
a apărut

In Editura

lini este deosebit dc plăcut 
ca, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și al meu personal, să 
adresez reprezentanților statelor 
membre și conducerii Organiza
ției un cald mesaj de salut și 
sincere felicitări cu prilejul ce
lei de-a XXV-a aniversări a în
ființării Organizației Națiunilor 
Unite pentru Educație, Știință 
și. Cultură.

In cei 25 de ani dc- exis
tență, U.N.E.S.C.O. a desfășurat 
o meritorie activitate pentru 
progresul educației, științei și 
culturii, pentru promovarea 
schimburilor de valori spirituale 
și înlesnirea colaborării inter
naționale. Prin ansamblul acti
vităților sale, U.N.E.S.C.O. și-a 
adus o contribuție valoroasă la 
procesul de destindere și îm
bunătățire a climatului interna
țional, sprijinind activ cauza 
păcii și apropierii între popoa
re, năzuințele omenirii spre 
progres și o viață mai bună.

După cum am avut prilejul 
să declar și cu ocazia vizitei 
pe care am făcut-o anul trecut 
la sediul Organizației, creația 
spirituală a umanității, știința, 
arta și cultura nu pot progresa 
și înflori decit intr-un climat 
de pace, de înțelegere și coope
rare. Astăzi, cînd în diferite 
zone ale lumii mai există încă 
războaie și focare de încorda
re, România consideră drept 
un imperativ arzător ca, in lo-

cul politicii de forță sau de 
recurgere Ia amenințarea cu for
ța, să fie ferm instaurată in ra
porturile dintre slate respecta
rea strictă a normelor legalită
ții internaționale, a dreptului 
fiecărei națiuni de a hotărî ca 
însăși asupra destinelor sale. 
Prin întreaga sa activitate. 
U.N.E.S.C.O. poate aduce o con
tribuție sporită la extinderea 
dialogului intre toate statele, 
fără deosebire de sistem so
cial, la promovarea unor rela
ții noi intre națiuni, bazate pe 
respectul mutual al independen
ței și suveranității naționale, pe 
egalitate deplină in drepturi, 
neamestec in treburile interne 
și avantaj reciproc.

In condițiile desfășurării re
voluției tehnico-științifice mon
diale, Organizația este chemată 
să joace un rol din cele 
de seamă în favorizarea acce
sului tuturor națiunilor la des
coperirile științifice și inovați
ile tehnice — mijloace indis
pensabile propășirii lor econo
mice. sociale Și culturale. In a- 
cest sens, ei îi incumbă nobila 
îndatorire de a promova mai 
larg colaborarea internațională 
Pe planul culturii și al știin
ței. de a contribui la micșora
rea și lichidarea decalajului e- 
xistent intre țările dezvoltate 
și cele în curs de dezvolta
re, astfel încit toate popoarele 
lumii să poată beneficia dc rea
lizările civilizației contempo
rane.

O deosebită importanță in 
edificarea lumii de miine revi
ne tinerei generații și credem 
că, în lumina scopurilor sale, 
U.N.E.S.C.O. arc misiunea de 
a-și intensifica preocupările pen
tru răspindirea cuceririlor ști
inței și culturii în rîndurile ti
neretului, pentru educarea lui 
în spiritul unei înalte respon
sabilități față de Idealurile de 
pace și înțelegere intre popoare.

Ca țară care desfășoară o vas
tă operă constructivă, bazată 
pe marile cuceriri ale științei, 
tehnicii și culturii, pe tot ce 
creează mai de preț gindirea 
și practica umană, România va 
participa în continuare, cu de
plin interes, |a activitatea 
multilaterală desfășurată de 
U.N.E.S.C.O., aducindu-și și pe 
această cale contribuția la ex
tinderea colaborării șî cooperă
rii internaționale. Ia 
lectiv îndreptat spre 
nei lumi a păcii, in 
națiunile, libere și 
drepturi, să-și poată 
pirațiile lor de 
progres.

Adresez Organizației Națiuni
lor Unite pentru Educație, Ști
ință și Cultură calde urări de 
noi succese în activitatea sa vi
itoare, în creșterea contribuției 
sale la înfăptuirea nobilelor 
idealuri de pace, de progres și 
de colaborare intre toate na
țiunile lumii.

efortul co- 
crearea u- 
care toate 

egale în 
realiza as- 

bunăstare și

NICOLAE CEAUȘESCU

Adunarea festivă din Capitală
cu prilejul aniversării Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

(Continuare în pag. a 2-a)

Plenarei Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
întrunită în zilele de 3—5 no
iembrie 1971, a dezbătut, pe 
baza Expunerii secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Programul 
P.C.R pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe temelia 
principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste.

Plenara constată că, drept 
rezultat al creșterii impetuoase 
o forțelor de producție, al pro
fundelor transformări petrecute 
în relațiile sociale, al puterni
cei dezvoltări a invățămintului. 
științei și culturii, al ridicării 
nivelului de trai material și cul
tural al poporului, al vastei ac
tivități politico-educative desfă
șurate de partid in anii con
strucției socialiste, s-au produs 
schimbări adinei in conștiința 
oamenilor, în viața spirituală a 
societății. Conștiința nouă, so
cialistă a poporului se expri-

mă pregnant în adeziunea sa 
unanimă la politica internă și 
externă a partidului, în munca 
eroică, plină de abnegație a 
clasei muncitoare, a țărănimii 
și intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, pentru înfăp
tuirea acestei politici, în rezul
tatele remarcabile obținute, sub 
conducerea partidului, in con
struirea socialismului, in dezvol
tarea economică și social-cultu- 
rală a patriei.

Călăuzindu-se după hotăririle 
Congresului al X-lea al parti
dului, Plenara iși însușește pe 
deplin concluziile privind nece
sitatea ridicării conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii la 
nivelul exigențelor superioare 
ale noii etape de dezvoltare a 
țării noastre, a aplicării cu 
fermitate in toate domeniile 
vieții sociale a eticii și echită
ții socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. dă o 
înaltă apreciere Și aprobă în- 
trutotul amplul program de mă
suri adoptat de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. in iulie

a.c. pe baza propunerilor secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbunătățirea întregii 
activități politice, ideologice, de 
educație comunistă, marxist-le
ninistă a maselor, văzind în a- 
cest program o vie întruchipa
re a responsabilității și uma
nismului care călăuzesc politica 
partidului, a caracterului său 
consecvent revoluționar.

Plenara C.C. al P.C.R. consta
tă cu profundă satisfacție că 
dezbaterile cu privire la aceste 
măsuri, cit și asupra ideilor că
lăuzitoare din expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea de lucru din iulie 
a.c. cu activul din domeniul i- 
deologic, in organizațiile de 
partid, de masă și obștești, cu 
întregul popor, au căpătat un 
caracter cu adevărat național, 
întrunind adeziunea și deplina 
aprobare a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, transfor- 
mindu-se într-o puternică ma
nifestare a unității partidului,

a hotărîrii neclintite a poporu
lui nostru de a înfăptui neabă
tut politica internă și externă 
a Partidului Comunist Român.

Măsurile stabilite de Comite
tul Executiv al C.C. al P.C.R., 
spiritul combativ, înnoitor im
primat în toate domeniile de 
activitate de dezbaterile care 
au avut loc. trecerea la înfăp
tuirea programelor proprii de 
măsuri adoptate cu acest prilej 
se resimt în mod pozitiv in ac
tivitatea politică și educativă, 
in toate sectoarele de activitate, 
contribuind la afirmarea și mai 
puternică a rolului conducător 
al partidului in întreaga- viață 
socială.

Plenara aprobă in întregime 
expunerea prezentată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu Comi
tetului Central spre dezbatere, 
analiza multilaterală, științifică, 
de mare însemnătate principia
lă și practică a activității po- 
litico-ideologice și cultural-edu
cative.

(Continuare in pag. a 2-a)

Expunere cu privire la 
Programul P.C.R. pen
tru îmbunătățirea acti
vității ideologice, ridi
carea nivelului general 
al cunoașterii și edu
cația socialistă a mase
lor, pentru așezarea re
lațiilor din societatea 
noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echită
ții socialiste și comu

niste.

— 3 noiembrie 1971 —

Cu prilejul împlinirii a 54 de 
ani de la Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, la Casa 
prieteniei româno-sovietice din 
Capitală a avut loc, vineri du- 
pă-amiază, o adunare festivă 
organizată de Comitetul muni- 
cipal-Bucurcști al P.C.R., Uniu
nea Generala a Sindicatelor din 
România, Consiliu! Culturii și 
Educației Socialiste, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist și Consiliul General 
al A.R.L.U.S.

Fundalul scenei, încadrat de 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și U.R.S.S., 
era dominat de portretul lui 
V. I. Lenin și de urarea: 
„Trăiască prietenia româno-so- 
vietică !“.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.G, al P.C.R., președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Leonte Răutu, mem-

bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri. Ilie Murgu- 
lescu. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Mihai] Ro- 
șianu, președintele Consiliului 
General al A.R.L.U.S., Petru 
Burlacu. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Pavel Ștefan, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R., general-colone] Ste- 
rian Țîrcă, adjunct al ministru
lui forțelor armate, Dumitru 
Lazăr, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Ilie Ră
dulescu, secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., Aurel Stoica, secretar al 
C.C. al UT..C.. și Carmen Pe
trescu, studentă.

In prezidiu au luat loc, de 
asemenea, V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și G. L. Kamaev, con
ducătorul delegației Asociației 
de prietenie sovieto-române, pre
ședintele Comitetului pentru in

vățâmînt profesional și tehnic 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.S.F.S.R. Ruse, de
putat în Sovietul Suprem'» al 
R.S.F.S.R. Ruse, care se află 
in țara noastră cu prilejul ma
nifestărilor consacrate zilei de 
7 noiembrie.

In sală se aflau conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, personalități 
ale vieții științifice și cultu
rale, oameni ai muncii din în
treprinderile .și instituțiile Capi
talei. ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

La adunare au participat 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

Erau prezenți membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-române care ne vizitea
ză țara.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Uniunii Sovietice și Re
publicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul IIie Rădulescu.

Despre semnificația istorică a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Ootombrie au vorbit tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București.

Cuvîntările au fost subliniate 
în repetate rînduri cu aplauze.

In încheierea adunării festive 
a fost prezentat un program 
artistic.

(Agerpres)

Bilanț rodnic
Pentru acest an s-a preco

nizat ca cetățenii din comu
na Bănița să efectueze munci 
voluntar-patriotice în valoare 
de 646 700 lei. După calcu
lele încheiate recent, depu
tății au fost informați intr-o 
sesiune că valoarea totală a 
lucrărilor efectuate se ridică 
la 1 064 600 lei.

Printre lucrările mai im
portante se numără îndigui
rile de pe văile Crivadia și 
Merișor, construirea de pode
țe și amenajări de drumuri. 
Merită subliniat faptul că 
toate lucrările s-au făcut prin 
valorificarea resurselor locale. 
Acest bilanț rodnic este re- i 
zultatul participării masive a 
locuitorilor comunei la ac
țiunile patriotice, un merit 
deosebit avînd însă deputății 
Ion G. Pantei ie, loan Sălă- 
șan, Maria Salari, loan Lun- 
can, Gheorghe Rusu, Aurel 
Vladislav, Viorel Vnucov și 
alții.

C. PETRU 
corespondent
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LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL P.C.R.
Cuvînfarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din p«o. 1) 

din caracteristicile principale 
ale lucrărilor plenarei noastre 
eslc unitatea «Ic plină, politică 
și ideologica, n Comitetului 
nostru Central. (V ii apteuze). 
De altfel, așa cum am mai a- 
riUat, întreaga dezbatere ideo
logică care a avut loc in ul
timele luni a exprimat cu pu
tere unitatea de fier a parti
dului nostru — izvorul forței 
și rapacității sale revoluționa
re —, coeziunea sa în jurul 
Comitetului Central, precum și 
încrederea nestrămutată și de
votamentul întregului popor fa
tă de politica marxist-leoinistă. 
internă și externă, a partidu
lui nostru, unitatea și coeziu
nea sa in jurul Partidului Co
munist Român, care călăuzește 
tn pricepere întreaga națiune 
pe drumul socialismului și co
munismului. (Ap.. vize puternice, 
îndelungi).

Tovarăși.

Oricît de bune ar fi hotă- 
ririle pe care le-am adoptat, 
influența lor nu se va simți 
însă de la sine. Acum hotărî- 
♦oare este munca organizatori
că, repartizarea justă a cadre
lor, controlul îndeplinirii hotă
ririlor. Lată dc ce este nece
sar ca toate organele de partid 
și de stat sâ stabilească măsu
rile necesare pentru îmbună
tățirea muncii lor, a întregii 
noastre activități. Trebuie să 
judecăm oamenii nu după vor
be și declarații, ci după fapte, 
după felul cum realizează in 
practică hotăririle și Jegile sta
tului. după felul cum se ocupă 
de soluționarea problemelor ca
re privesc bunăstarea și ferici
rea întregului popor.

Nu trebuie să facem nici o 
concesie dc la principiile noas
tre de viață. Să nu admitem 
nici o abatere sau încălcare a 
hotăririlor și legilor statului. 
S-a vorbit aici despre unele 
încălcări grave ale legalității 
noastre socialiste, despre unele 
fapte reprobabile, despre abu
zuri, sustrageri din avutul ob
ștesc: s-a amintit despre ne
regulile financiare de la Con
siliul municipal București in 
care sint implicați și un fost 
vicepreședinte al acestui Con
siliu și fostul ministru al in
dustriei materialelor de con
strucții, care. după cum se 
știe, au fost destituiți. Intr-a
devăr tovarăși, se pune între
barea : cum s-a putut ajunge 
aici ? De ce, vreme îndelungată 
acești oameni au putut rămîne 
nedescoperiți, ba mai mult 
chiar au fost și promovați in 
muncă ? De ce Comitetul Exe
cutiv ai Consiliului Popular 
municipal București, Comitetul 
municipal de partid și prima
rul Capitalei nu au sesizat la 
limp aceste neajunsuri ? Aceas
tă situație nu se poate explica 
decit prin lipsa unei bune or
ganizări a muncii de conducere 
și îndrumare, prin lipsă de dis
ciplină și ordine in mînuirea 
mijloacelor financiare, prin lip
să de control, printr-o atitu
dine de nepăsare și îngăduință 
față de manifestările de încăl
care a legalității noastre. Or. 
trebuie să fie clar pentru toți 
că împotriva celor ce fură sau 
se fac vinovați de acte grave 
de păgubire a avutului nostru 
socialist trebuie luate măsurile 
cele mai severe mergind pînă 
la destituirea lor din munca în 
care au fost puși și, atunci cind 
faptele au un caracter penal, 
pînă la - trimiterea in fața or
ganelor de judecată a celor vi
novați.

Mu Iți tovarăși au criticat cu 
severitate atitudinea unor ca
dre «le conducere din economie, 
din aparatul de stat, local și 
central, care manifestă lipsă de 
fermitate, toleranță atunci cind 
constată încălcări și abateri, ca
re nu acționează cu energie și 
hetărire pentru luarea acelor 
măsuri menite să prevină ma
nifestările negative, să ducă la 
întărirea urdinei și disciplinei 
in muncă. Ia respectarea neabă
tută a legilor statului. Aceste 
critici sint pe deplin îndreptă
țite — ele scot in evidență 
stări de lucruri cărora trebuie 
să le punem capăt cu toată lio- 
tărirea. în cel mai scurt timp, 
pentru a întrona in toate co
lectivele, in toate instituțiile, 
îd întreaga activitate economi
că și de stat un spirit de înaltă 
responsabilitate față de bunul 
obștesc, față de avuția socialis
tă a poporului nostru, pentru a- 
părarea ș» sporirea ei neînce
tată. Acesta este un aspect e- 
sențial al eticii și echității so
cialiste, o latură de prim or
din a întregii noastre activități 
de educație, de ridicare a ni
velului conștiinței cadrelor, a 
tuturor celor ce muncesc.

Au, de asemenea, dreptate și 
acei tovarăși care, referindu- 
se la stările de lucruri nega
tive de care am vorbit mai 
sus, au adus critici organelor 
procuraturii și justiției pentru 
că nu acționează cu destulă fer
mitate. tergiversează ancheta
rea și judecarea celor vinovați. 
Este intr-adevăr necesar ca a- 
eeste organe să ia măsuri ho- 
tărite pentru a-și îmbunătăți 
activitatea și operativitatea in 
soluționarea cazurilor de felul 
arătat, astfel ca nimeni dintre 

aceia care lovesc in proprieta
tea socialistă, in interesele cla
sei muncitoare și ale întregu
lui jj opor să nil râmină jiepc- 
depsit. (Aplauze puternice). Dar 
măsurile pe tnre trebuie să le 
ia aceste organe nu pot înlocui 
răspunderea conducerilor orga
nizațiilor socialiste, a organelor 
locale și centrale de stat pen
tru buna gospodărire a avutu
lui obștesc.

Trebuie să ne fie clar că răs
punderea pentru conducerea ac
tivității economice și de stal 
revine conducerilor întreprinde
rilor și instituțiilor. A încerca 
sâ punem pe seama procuratu
rii. a organelor Ministerului A- 
lacerilor Interne, a justiției răs
punderea pentru măsurile de 
prevenire a unor asemenea ac
te. ar însemna să mergem pe 
linia diminuării responsabilită
ții conducerilor organizațiilor 
economice și social-culturale ; a 
merge pe linia trecerii răspun
derii ce revine conducerii între
prinderilor, consiliilor populare, 
unităților și instituțiilor de stat 
și economice, pe seama organe
lor M.A.L, a procuraturii și jus
tiției, ar însemna să deschidem 
calea unei înțelegeri greșite a 
rolului acestora, să creăm un 
pericol grav, cu consecințe ne
gative. dc substituire dc către 
organele dc represiune, a orga
nelor economice și sociale. Es
te știut că partidul nostru a 
combătut cu energic și combate 
permanent o asemenea concep
ție. asemenea practici pe care 
nu Ie putem admite sub nici un 
chip în viața noastră socială. 
(Aplauze puternice).

Deci, pentru a fi pe deplin 
clar, doresc să repet încă o da
tă : în primul rind răspunderea 
pentru asigurarea bunei gospo
dăriri a fondurilor, pentru res
pectarea disciplinei. apărarea 
proprietății obștești, pentru lua
rea măsurilor împotriva celor 
ce lovesc în avutul obștesc re
vine nemijlocit organelor de 
conducere ale unităților econo
mice și social-culturale; aces
tora Ic revine sarcina de a ve
ghea — in cadrul unităților și 
instituțiilor respective — la 
respectarea legilor, a ordinii și 
disciplinei, a intereselor socie
tății. Ministerul Afacerilor In
terne, procuratura și justiția — 
ca organ de represiune împo
triva elementelor infractoare, 
antisociale — trebuie să inter
vină ferm și să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru sancțio
narea severă, in conformitate cu 
legile țării, a tuturor celor ce 
se fac vinovați de încălcarea 
legalității. Așa cum am arătat 
și in expunerea prezentată ple
narei, față de abuzuri și furturi, 
față «le cei ce lovesc in avutul 
obștesc nu trebuie să manifes
tăm nici o îngăduință! Numai 
așa ne vom face datoria față 
de poporul nostru ! (Aplauze 
puternice).

S-a amintit in plenară că u- 
niî dintre tovarăși se supără 
dacă intr-o poezie sau intr-o 
carie se arată că un activist de 
partid sau de stat comite aba
teri sau greșeli, sau are o com
portare necorespunzătoare in 
societate. De ce să ne supărăm, 
dacă există intr-adevăr aseme
nea oameni ? Oare literatura 
nu poate vorbi de această rea
litate? Oare, scriind despre a- 
ceste lucruri, jignești pe acti
viști ? Nu. Cei care jignește nu 
este, in acest caz, scriitorul sau 
poetul respectiv, ci însuși ac
tivistul care are asemenea com
portări ; ei înjosește numele de 
activist de partid și de stat ! 
Este adevărat că nu aceasta 
caracterizează pe activiștii noș
tri de partid și dc stat, că aproa
pe in totalitatea lor aduc o ma
re contribuție la progresul și 
înflorirea societății noastre, că 
cei mai mulți au o atitudine 
înaintată in viața socială și 
personală, in comportamentul 
lor general, sint model de abne
gație in muncă, de dăruire pen
tru cauza socialismului, de co
rectitudine morală. Dar din 
păcate, mai avem și oameni cu 
deficiențele despre care am 
vorbit mai înainte. Eu cred că 
nu e nimic râu că scriitorii noș
tri abordează și asemenea pro
bleme etice in poezii, nuvele 
sau piese de teatru, redînd fap
te reale, criticând și ajutind la 
lichidarea unor manifestări ne
gative. Așa cum cred.’ de ase
menea, că este bine ca literatu
ra >i arta noastră să evidenți
eze și pe activistul care iși pu
ne energia, priceperea și mun
ca in slujba cauzei partidului, 
a bunăstării și fericirii poporu
lui. (Aplauze puternice).

In făurirea noii societăți nu 
trebuie — este adevărat — să ți
nem seama de vechile legi ale 
orindulrii trecute. Dar aceasta 
nu înseamnă că nu trebuie să 
ținem cont nici de legile noas
tre noi ! Mă refer la ceea ce 
spuneam noi in trecut, că socia
lismul este neîngrădit de lege, 
ințelegînd prin aceasta legile 
vechii orinduiri. Dar după cu
cerirea puterii am făurit și fă
urim noi legi, corespunzătoare 
condițiilor societății socialiste. 
Ținind seama de cerințele fău
ririi noii orinduiri, trebuie să 
acționăm cu toată fermitatea 
pentru respectarea lor. In a- 
ceastă privință nu este admisă 
nici o abatere, nici o încălcare 1 
Respectarea hotăririlor, a legi
lor constituie o cerință obliga

torie care condiționează succe
sul întregii noastre activități dc 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, dc crea
re a condițiilor pentru trecerea 
spre comunism. (Aplauze puter
nice).

Pe buna dreptate, mulți tova
răși, in cuvîntul lor, s-au refe
rit |a activitatea internațională 
a partidului nostru. Aceasta «le- 
oarece. preocupindu-se de făuri
rea noii orinduiri in țara noas
tră, partidul dă o marc atenție 
dezvoltării colaborării cu toate 
țările socialiste, cu toate stnte- 
1c lumii.

In activitatea noastră vom 
continua să acordăm o mare a- 
tenție educării tuturor celor ce 
muncesc in spiritul solidarității 
internaționaliste cu oamenii 
muncii, cu comuniștii de pretu
tindeni, cu toate forțele progre
siste naționale, democratice și 
antiimperialiste din lume.

Sintem, tovarăși, in preajma 
sărbătoririi Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, care a 
marcat o cotitură istorică in 
dezvoltarea societății omenești. 
A.ș dori să asociez întreaga 
noastră plenară — de altfel a- 
ceasta exprimă gindurile parti
dului și poporului nostru — a- 
dresind popoarelor Uniunii, So
vietice, comuniștilor sovietici 
cele mai calde felicitări și u- 
rări de succes in activitatea lor 
de făurire a comunismului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

In același spirit, și conside
red, de asemenea, că întrunesc 
asentimentul plenarei, doresc să 
adresez tuturor țărilor socialis
te, partidelor comuniste, tuturor 
prietenilor noștri de peste 
hotare un salut călduros și urări 
de succes in activitatea lor. 
(Aplauze puternice, prelungite).

România, partidul nostru co
munist vor face totul pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
țările socialiste, cu toate for
țele antiimperialiste, pentru lăr
girea colaborării internaționale 
cu toate statele — in domeniul 
economic, științific, cultural —, 
pentru o politică de prietenie 
cu toate națiunile lumii, pentru 
pace Pe planeta noastră.

înainte de a încheia lucrările 
plenarei Comitetului Central, aș 
dori să mulțumesc pentru apre
cierile care s-au făcut aici la 
adresa muncii mele — și in a- 
celași timp, aș dori să fac un 
reproș prietenesc unor tovarăși 
care au depășit, ca să spun așa, 
puțin măsura. Multe din cele 
spuse la adresa muncii și cali
tăților mele Ie consider adresa
te poporului meu. al cărui fiu 
sint — acestea reprezintă toc
mai calitățile poporului nostru 
minunat. (Aplauze puternice). 
De asemenea, consider că aces
te aprecieri sint adresate parti
dului nostru comunist, în rindul 
căruia am crescut — aș putea 
spune — am învățat, a cărui 
politică și ale cărui idealuri mă 
străduiesc să |e traduc în viață, 
împreună cu Comitetul Central,

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. 1)

In expunerea secretarului ge
neral sint exprimate elocvent 
înalta principialitate și exigen
ța comunistă a conducerii parti
dului nostru, gindirea creatoa
re, originală și capacitatea de a 
analiza în spiritul marxist-Ie- 
ninismului fenomenele vieții so
ciale și de a elabora soluțiile 
cerute de progresul societății 
noastre socialiste, profundul de
votament față de Interesele vi
tale ale națiunii noastre. ale 
cauzei socialismului, progresu
lui și păcii in lume.

Plenara iși însușește pe de
plin programul de măsuri cu
prins în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru îmbu
nătățirea activității ideologice, 
ridicarea nivelului general al 
cunoașterii și educația socialis
tă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră 
pe baza principiilor eticii și e- 
chității socialiste și comuniste.

1. Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân hotărăște să adopte expu
nerea secretarului general c® 
document, care împreună cu 
măsurile adoptate de Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R. in 
iulie 1971, să stea |a baza între
gii activități de educare a <»- 
inului nou, multilateral dezvol
tat, constructor conștient al so
cialismului și al comunismului.

2. Plenara însărcinează Comi
tetul Executiv și Secretariatul 
Comitetului Central să studieze 
propunerile, observațiile critice 
și sugestiile făcute de partici
pant la plenară, precum și 
cu prilejul dezbaterilor «are 
s-au desfășurat in organizațiile 
de partid, de masă și obștești, 

cu întregul nostru partid și po
por. (Aplauze puternice).

In munca încredințată dc 
partid și popor mă străduiesc 
mi acționez cit mai bine și, fă
ră îndoială că atunci cind nu 
lotul merge cum ar trebui, simt 
că și in munca mea silit nea
junsuri și lipsuri; aceasta în
seamnă că se impune să perfec
ționăm activitatea pe care o 
desfășurăm pentru a face ca 
in înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru să avem 
cit mai puține greșeli — ar fi 
«Ic dorit să nu avem dc Ioc — 
să asigurăm realizarea in cele 
mai bune condîțiuni a progra
mului «le făurire a socialismului 
și comunismului in România.

Fiecare dintre noi trebuie să 
înțeleagă că numai ridieîndu-și 
nivelul de cunoștințe politice, 
ideologice, culturale, de condu
cere a societății, va putea înde
plini in mai bune coudițiuni 
sarcinile ce i se încredințează. 
Să avem permanent in vedere 
că numai aplicind consecvent 
principiul muncii colective și 
dezvoltind democrația dc partid 
vom asigura realizarea cu suc
ces a marilor obiective pe care 
ni le propunem. Nu trebuie să 
uităm nici un moment că orice 
personalitate se poate afirma 
numai in sirînsă legătură cu 
partidul șl poporul, numai în
făptuind politica partidului și 
numai acționînd în concordan
ță cu interesele națiunii noas
tre socialiste.

Desigur, partidul nu este o no
țiune abstractă. El este format 
din oameni, și de felul cum 
muncesc și se comportă mem
brii săi depinde și felul de a fi 
al partidului. De aceea este ne
cesar să îmbinăm cit mai just 
în activitatea noastră munca co
lectivă și creșterea rolului fie 
cărui activist de partid in parte, 
a răspunderii sale, deoarece 
prestigiul fiecăruia nu poate fi 
decit rezultatul muncii sale 
pentru realizarea în viață a po
liticii partidului și statului nos
tru.

In ce mă privește, asigur plena
ra. întregul partid și popor că voi 
face totul pentru a mă achita 
cît mai bine de sarcinile încre
dințate, pentru a contribui din 
plin la realizarea programului 
elaborat de Congresul al X-lea, 
pentru bunăstarea națiunii noas
tre, pentru socialism și comu
nism. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Să ne luăm cil toții angaja
mentul că ne vom face datoria 
în fața partidului și poporului ! 
(Aplauze puternice).

Vă urez tuturor succese cit 
mai mari in activitatea pe care 
o desfășurați ! (Vii aplauze).

Rog pe primii secretari să 
transmită comuniștilor, tuturor 
cetățenilor, salutul Comitetului 
Central al Partidului și cele mai 
bune urări de succes in muncă 
și de fericire in viață. (Aplauze 
puternice, prelungite).

și să ia măsuri pentru a asigu
ra aplicarea lor, în concepția 
exprimată in expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu și a- 
doptată de plenară ca docu
ment.

3. Plenara obligă organele și 
organizațiile de partid, institu
țiile de învățămint, de știință 
și cultură, presa centrală și lo
cală, radioul și televiziunea, e- 
diturile, toate instituțiile ideolo
gice și educative, și recomandă 
organizațiilor de masă și ob
ștești să-și îmbunătățească pro
gramele de măsuri privind ac
tivitatea ideologică și politico-e- 
«lucativă in lumina documente
lor plenarei, să acționeze cu 
fermitate Și consecvență pentru 
înfăptuirea lor, pentru ridicarea 
eficienței și forței de inriuri- 
re a acestei activități.

4. in spiritul expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu. ple
nara cere tuturor comuniștilor 
să manifeste in toate împreju
rările, în muncă și in societate, 
in întregul tor comportament 
principialitate partinică, exigen
ță revoluționară, combativitate 
și intransigență față de ceea ce 
este vechi și înapoiat, de tot ce 
frinează mersul înainte al so
cietății noastre, să afirme con
stant înaltă responsabilitate, spi
rit do disciplină și de dă
ruire in înfăptuirea po
liticii partidului. Cadrele de 
partid și de stat, toți comuniș
tii au obligația de a veghea 
neobosit la aplicarea hotăririlor 
partidului și statului, a legilor 
țării, a principiilor eticii și echi
tății socialiste, «le a nu admite 
nici un fel de încălcare a aces
tora.

De asemenea, este necesar să 
se acorde o mai mare atenție

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCU
Programul expus in plenară 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
reprezintă unul din cele mai 
importante documente elabo
rate de partidul nostru, pen
tru făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate. O- 
riginalitatea lui constă în fap
tul >ă este pentru prima dată 
când se realizează o analiză 
multilaterală, politică .și știin
țifică a fenomenelor din sfera 
Ideologici, cunoașterii și educa
ției socialiste.

Prin modul cutezător, pro
fund, în care ați analizai pro
bleme actuale și de perspecti
vă ale progresului societății 
noastre, dumneavoastră, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, ne-ali 
oferit încă o dată o strălucită 
pildă dc marxism-leninism crea
tor. Pentru că — așa cum ați 
subliniat în expunerea dumnea
voastră — „A fi cu adevărat 
marxisl-Ieninist înseamnă a fi 
un explorator îndrăzneț și ex
perimentat al drumului nou 
pe care îl deschide oamenirii 
socialismul și comunismul, un 
cutezător vizionar al zilei de 
mîine pornind de la realitățile 
și cerințele arzătoare ale zilei 
de azi, precum .și de la conclu
ziile generalizate pe plan teo
retic. ale experienței de ieri'.

Programul pentru îmbunătă
țirea activității ideologice, ri
dicarea nivelului general al cu
noașterii și educației socialiste 
vor influența toate sectoarele 
vieții sociale, ridîcrnd pe o 
treaptă superioară întreaga ac
tivitate practică, întreaga gîn- 
dire social-politică din țara 
noastră. Aplicarea lui va sti
mula toate forțele motrice ale 
societății, va duce la sporirea 
influenței clasei muncitoare, la 
creșterea rolului conducător al 
partidului în opera de construc
ție a socialismului și comunis
mului.

Stimați tovarăși,

Anul acestti am făcut bilan
țul roadelor bogate ale cinci
nalului 1966-1970, în care Ro
mânia a înregistrat progrese 
considerabile în dezvoltarea sa 
socială, economică .și cultura
lă și am trecut cu succes la 
îndeplinirea unui nou plan 
cincinal — și mai impunător 
prin amploarea și complexita
tea obiectivelor sale.

Măsurile stabilite de Confe
rința Națională și de Congre
sul al X-lea al partidului cu 
privire la perfecționarea con
ducerii activității social-econo- 
mice sînt în mare parte reali
tate, astfel îneît resorturile vie
ții politice, economice și socia
le corespund mai bine cerințe
lor societății noastre întemeia
te pe democrație și ordine, pe 
egalitate și echitate socială, pe 
eficiență și bunăstare.

Remarcabilele rezultate ale 
dezvoltării economice și sociale 
a țării sînt rodul muncii eroi
ce a clasei muncitoare, a între
gului popor, o mărturie grăi
toare a hotărîrii cu care oame
nii muncii dau viață politicii 
partidului. Aceste rezultate ar 
fi însă și mai mari dacă am 
pune in valoare toate rezervele 
pe care le avem în diferite sec
toare de activitate și nu ar mal 
persista încă o serie de neajun
suri care afectează valorifica- 

promovării cadrelor in confor
mitate cu principiile partidului 
nostru. Criteriul de bază in pro
movarea acestora trebuie să-l 
constituie calitățile moral-poli- 
tice, rezultatele obținute in ac
tivitatea practică, hotărîrea și 
devotamentul cu care militează 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru continua în
florire a patriei.

5. Ținind seama de rolul spo
rit ce revine comunistului in 
dezvoltarea societății noastre, 
plenara obligă organele și or
ganizațiile «le partid să manifes
te o înaltă exigență față de ca
litățile moral-politice și profesi
onale ale celor ce solicită pri
mirea în partid, să se preocupe 
necontenit «le educarea parti
nică și ridicară nivelului «le 
pregătire politico-ideotogică al 
tuturor comuniștilor, asigurind 
ca flecare membru al partidu
lui să înfăptuiască cu credință 
prevederile statutului Partidului 
Comunist Român, să poarte cu 
demnitate înaltul titlu de co
munist, să reprezinte un model 
de cinste și corectitudine, de a- 
titudine înaintată în muncă, în 
viața obștească și personală pen
tru toți membrii societății.

(î. Plenara dă o înaltă apre
ciere politicii externe și activi
tății internaționale a partidului 
și statului nostru, bazate pe 
principiile respectării indepen
denței și suveranității naționa
le, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, politică 
iudreptată spre întărirea prie
teniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, cu toate parti- 
delc comuniste și muncitorești, 
cu forțele antiimperialiste «te 
pretutindeni, spre dezvoltarea 

rea deplină a resurselor noastre 
materiale și umane.

Conducerea partidului a o- 
rienfcrt cu ronaecvențft munci tu
turor organelor și organizațiilor 
de partid și de stat spre uti
lizarea rațională a potențialului 
productiv din fiecare unitate, 
i n șterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produc
ției, reducerea prețului de cost 
.și sporirea rentabilității — cle
mente esențiale ale creșterii e- 
ficiențej întregii activități eco
nomice.

Măsurile dc perfaatlonare a 
conducerii șj organizării activi
tății soeial-cconoinice urmăresc 
o iii mai bună gestiune a bu
nurilor poporului, sâ închidă 
canalele de risipă, să asigure o 
îndeplinire ireproșabilă a sar
cinilor și o înaltă eficiență a 
muncii sociale. Dar, oricît de a- 
dccvale ar fi măsurile luate, ele 
nu rezolvă și nu pol rezolva 
totul. In ultimă analiză, rezul
tatele depind de oameni, de ni
velul lor dc pregătire, de nive
lul lor de conștiință. Cele mai 
multe din cazurile de risipă, de 
gospodărire nesatisfăcătoare a 
resurselor, de folosire necores
punzătoare a unor capacități de 
producție, daunele în. avutul 
obștesc își au sursa în factori 
de ordin subiectiv, cum sînt in
dolența, neglijența, incompeten
ța, lipsa de responsabilitate, iar 
uneori și necinstea.

Aceste fenomene luate în an
samblu s-au restrîns necontenit 
de-a- lungul anilor în urma pre
facerilor care au avut loc în ța
ra noastră și în special ca efect 
al muncii educative desfășura
te de partid. Dar faptul că nu 
au proporții mari nu trebuie 
să ne liniștească. In măsura în 
care persistă, ele se află într-un 
conflict acut cu îndatoririle pe 
care le avem față de societate 
pentru a gestiona cu răspunde
re partea din avuția națională 
est re ne este încredințată.

In societatea noastră, oame
nii muncii au o situație funda
mental deosebită față de trecut. 
Relațiile socialiste statornicite 
reflectă respectul profund față 
de om. creează condiții ca fie
care cetățean să se manifeste e- 
fectiv ca ștăpîn în societatea 
în care trăiește.

Dar nu toți membrii societății 
noastre sînt pe deplin conști- 
enți de noua lor condiție sociaâă, 
de stiânsa împletire și intercon- 
diționare a intereselor individu
ale cu cele colective. Tocmai 
de aceea, avem nevoie de cre
area unei opinii de masă îm
potriva manifestărilor străine 
societății noastre. Tocmai de a- 
ceea avem nevoie de intensifi
carea muncii politico-educative. 
Fiecare cetățean sâ înțeleagă 
limpede poziția lui în stat, ra
porturile dintre el și colectivita
te, interesul lui vital în apăra
rea. buna gospodărire și spori
re a avutului obștesc, să cu
noască bine drepturile și obli
gațiile sale sociale.

Tn această ordine de idei es
te de remarcat că, în concepția 
programului de măsuri pe care 
îl dezbatem astăzi, se are în ve
dere mult mai mult decit înlă
turarea unor comportamente so
ciale nesatisfăcătoare. Evident, 
trebuie să întărim peste tot, în 
toate unitățile la toate nivelu
rile, ordinea și disciplina, să 
înlăturăm neglijența și risipa. 
Dar scopul nosti-u principal es- 

rclațiilor cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orinduirea lor 
socială.

In întreaga activitate puliti- 
co-ideologică se va acorda o a- 
tențiy deosebită educării mase
lor largi populare în spiritul 
internaționalismului, al princi
piilor politicii externe a parti
dului șî statului nostru, făcînd 
din fiecare comunist și cetățean 
un militant activ pentru iniăp 
tuirca acestei politici, peutru 
dezvoltarea colaborării și prie
teniei cu toate popoarele, pen
tru cauza păcii in lume.

7. Pentru a veni în sprijinul 
organizării și desfășurării acti
vității politico-ideologice și cul
tural-educative, lucrările ple
narei se vor publica în volum, 
într-un tiraj de masă.

Plenara C.C. al P.C.R. își ex
primă convingerea că înfăptui
rea Programului pentru îmbu
nătățirea activității ideologice, 
pentru ridicarea nivelului ge
neral al cunoașterii și educa
ția socialistă a maselor, peutru 
așezarea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor e- 
ticii și echității socialiste și 
comuniste va asigura dezvolta
rea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, sporirea roiului 
lor in făurirea conștientă a pro
priului destin, in dezvoltarea 
României pe drumul socialis
mului și comunismului. .Aceasta 
va contribui la afirmarea tot 
mai puternică a partidului ca 
forță politică conducătoare a 
întregii vieți politice, economice 
și social-culturale a țării noas
tre, la îndeplinirea eu succes a 
misiunii sale istorice față de 
națiunea noastră socialistă, fa
ță «le cau/a socia'ismului și 
progresului în lume.

Ic ca fiecare om al muncii — 
prin pregătire, responsabilitate 
și inițiativă — să ajungă în si
tuația dc ;i da tot ce poate, de 
a contribui în mod conștient și 
creator la rezolvarea tuturor 
problemelor care se ridică la 
locul său de muncă, în dome
niul in cure activează- *

Munca educativă devine cu 
aiît mai eficientă cu cît este 
mai strins legală de eforturile 
pentru buna desfășurare a tu
turor activităților sociale, pen
tru înfăptui) ca politicii pariidu- 
lui.

Efica» tatca acțiunilor noas
tre, îndreptate '•pre ridicarea 
continuă a conștiinței socialiste, 
spre înlăturarea fenomenelor 
negative .și imprimarea unei 
înalte responsabilități socia'e Io 
fiecare om al muncii, depinde 
in măsură decisivă de modul in 
care reușim să îmbinăm intr-un 
tot unitar .și să. asigurăm des
fășurarea convergentă a arfiVi- 
lății politico-organizaloricc. a 
muncii pentru realizarea sarci
nilor economice șira muncii po
litico-educative.

Un rol educativ deosebit de 
important poate și trebuie să-J 
joace controlul îndeplinirii ar- 
cinilor.

Exercitarea controlului trebu
ie să contribuie cit mai mult 
la respectarea intereselor gene
rale, a legalității socialiste, la 
apărarea și buna gestiune a a- 
vutului obștesc, la înfăptuirea 
consecventă a principiilor socia
liste ale retribuției după mun
că. Pentru aceasta, activitatea 
de control trebuie să fie nu nu
mai sistematică, ci să se finali
zeze în măsuri concrete menite 
să asigure lichidarea neajunsu
rilor Și prevenirea repetării lor 
în viitor.

Este necesar totodată să întă
rim funcția educativă a con
trolului prin antrenarea largă 
a maselor la exercitarea lui, 
prin combaterea compromisuri
lor Și concesiilor, prin murirea 
intransigenței față de neajun
suri, analizând pe larg, cu oame
nii muncii, lipsurile constatate 
.și măsurile pentru eliminarea 
lor.

Controlul maselor, forța opi
niei publice trebuie 6ă devină 
o formă de bază prin care oa
menii muncii î.și exercită drep-‘ 
turile de stăpîni ai avuției na
ționale, un instrument de luptă 
necruțătoare împotriva necins
tei, a tendințelor speculative, 
împotriva elementelor care ur
măresc sâ trăiască fără muncă, 
prejudiciind interesele generale 
ale clasei muncitoare, ale po
porului.

întrucât în contextul preocu
părilor pentru îmbunătățirea 
activității politico-ideologice și 
de educație sooialistă am abor
dat probleme legate de îndato
ririle privind buna gospodărire 
a patrimoniului economic și de 
exercitare a controlului, vreau 
să arăt că îmi revine și mie o 
răspundere personală pentru 
faptul că în economie mai au 
loc abateri de la disciplina e- 
conomică.

Activiștii Consiliului Econo
mic .și ai comisiilor economice 
de pe lingă comitetele de partid 
județene, municipale, orășeneș
ti, din întreprinderi, centrale 
și ministere trebuie să mani
feste mai multă exigență în 
ceea ce privește respectarea ri
guroasă a hotăririlor de partid 
și de stat, a legilor țării, a pla
nului. să acționeze cu mai mul
tă fermitate pentru luarea de 
măsuri concrete menite să ducă 
în final la gospodărirea cit mai 
judicioasă a tuturor resurselor, 
Ta ridicarea eficienței activită
ții economice, să participe și 
mai activ la întreaga munca 
politica și de educație.

A.ș dori, în continuare, să mă 
refer la însușirile cerute cadre
lor de conducere din întreprin
deri, centrale, ministere, în ge
neral din economie. Partidul 
nostru a crescut un fond bogat 
de cadre valoroase în toate do
meniile activității economice. 
Dar trebuie spus, tovarăși, că 
mai există în posturi de condu
cere Și oameni care nu întru
nesc calitățile profesionale și 
politice necesare, și a căror 
munca, lipsită de conținut po
litic, se rezumă la aplicarea u- 
nor metode precumpănitor ad
ministrative. Unii dintre ci sînt 
depășiți de sarcinile ce le re
vin, n-au capacitatea de a se
siza problemele esențiale și n» 
slăpînesc metodele moderne de 
organizare și conducere. Alții, 
în loc sâ se călăuzească de in
teresele generale, se conduc du
pă interese înguste, personale, 
urmărind să iasă ei cît mai bi
ne, cu un efort cît mai mic. A- 
semenea „conducători* nu ezită 
să „înfrumusețeze*" situația rea
lă. obiectivă, din compartimen
tul lor de activitate. Trebuie să 
luptăm cu perseverență împo
triva poluării in formații Io, e- 
conomice, a tendințelor de a 
prezenta realitatea schenri'. r, 
simplist și deformat, ceea ce 
dăunează deciziilor. împiedică 
luarea la timp a măsurilor pen
tru îmbunătățirea activității.

Există, de asemenea, conducă
tori care nu țin o strfnsâ legă
tură cu oamenii muncii sau 
pierd contactul cu ei, conducă
tori care nu se consultă cu Jr- 
ganizațiile de partid, nu Jn 
seama de părerile comuniștilor 
și Caic de aceea nu sînt în sta
re sa asi&uie o gestiune efici
entă a activităților pe care le- 
conduc.

Or, un conducător trebuie sâ 
albă nu numai o excelentă pre
gătire profesională, să fie rm 
bun jrgani'uloLv dar toludula 
su știe să i i .eze cu co e« tivul, 
sa lucreze ca om politic, cu ac- 

liviat ui partidului să jiujua .că 
In profunzime linia politică 
a partidului și sarcinile 
cc decurg din ca. Aplicarea mă
surilor adoptate din inițiativa 
conducerii partidului in vederea 
formării și perfecționării ca.ae- 
lor, u înarmării for temeinice 
cu cunoștințele Șt metodele ști
inței conducerii va contribui lot 
maj mult la îmbunătățirea ge
nerală a organizării producției 
și a muncii, a activității de ges
tiune, vu așeza pe criterii mai 
.solide promovarea «adrelor la 
tu !’.«_■ nivelurile.
. In ceea ce privește acea în
sușire — priceperea de a lucra 
cu masele, de a mvăța .din ex
periența și înțelepciunea nia>e- 
îor — și în această direcție sti
lul de muncă al conducerii 
partidului trebuie să constituie 
pentru noi o pilda.

Secretarul general al parti
dului esle permanent in uzine, 
pe șantiere, pe ogoare, în mij1- 
Jocuj. muncitorilor, țăranilor, al 
specialiștilor, al oamenilor de 
•știință, cultură și arta. Este In
discutabil că dacă politica parti
dului reflectă atit de fidel ce
rințele arzătoare ale dezvoltării 
țării, aceasta se datorește legă
turii. indisolubile dintre partid 
șt clasa muneitoare — clasa ceâ 
mai înaintată și mai conștien
tă a societății noastre — a le
găturii indisolubile dintre partid 
și întregul popor.

Stimați tovarăși,

Esle plină de învățăminte , 
pentru noi toți analiza făcută 
de tovarășul N-icoLae Ceaușescu 
asupra raportului dialectic din
tre trecut, prezent și viitor, a- 
supra corelației dintre tradiți
ile de luptă ale partidului și 
poporului nostru și activitatea 
actuală consacrată edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Așa cum se subli
niază în expunerea secretarului 
general al partidului, gloriosul 
nostru trecut, stînd la baza 
dezvoltării viitoare a poporului, 
trebuie să se afle în centrul 
muncii educative.

Respingînd ceea ce este nega
tiv și retrograd, este necesar să 
acordăm o deosebită atenție 
punerii în valoare a tot ceea 
ce a dat mai bun națiunea 
noastră dc-a lungul timpurilor, 
să insuflam tineretului, întregu
lui popor respect și admirație 
față de lupta de eliberare na
țională și socială din țara noas
tră, față de ctitorii de țară, de 
luminoasele figuri de luptători 
revoluționari și cărturari de cu
re este plină istoria țării, față 
de eroismul și abnegația cu ca
re comuniștii, clasa muncitoare 
s-au dedicat cauzei revoluției 
și construc ției socialiste, să va
lorificăm cit mai larg tradițiile 
progresiste ale învățămintului, 
științei și culturii românești.

Aceasta este în concordanță 
deplină cu concepția revoluțio
nară a clasei muncitoare potri
vit căreia noua orîndnire tre
buie să preia și să ridice la un 
nivet superior tot ceea ce ă 
creat mai bun și valoros evolu
ția anterioară a societății. Va4- 
torifîcarea moștenirii progresiste 
a trecutului este o latură esen
țială a aplicării legităților ge
nerale ale construcției socialis
te ia condițiile concrete ale fie
cărei țări, un puternic impera
tiv al fuziunii- organice a mar- 
xism-Ieninismului cir realități
le naționale.

Acționînd în acest spirit, 
partidul nostru își îndeplinește 
înalta sa misiune de exponent 
al intereselor clasei muncitoare, 
ale tuturor oamenilor muncii, 
de purtător al celor mai glo
rioase tradiții de luptă ale po
porului român.

Stimați tovarăși.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu conține J strălucită 
analiză marxist-leninistă a si
tuației jn-tevnaționa'e. a procese
lor complexe legate de dezvol
tarea și întărirea forțelor so
cialismului, de afirmarea rela
țiilor de lip nou dintre țările 
socialiste, dintre partidele comu
niste Și muncitorești, de inten
sificarea luptei împotriva im
perialismului, pentru pace ?> 
colaborare constructivă intre 
state și națiuni.

Este pentru fiecare din noi 
un motiv de justificată mîndrie 
să constatăm că situația inie— 
națională oferă noi și convin
gătoare dovezi ale justeții lini
ei politice a partidului și țării, 
linie care a adus partidului și 
statului nostru un înalt presti
giu în mișcarea comunistă, in 
rindul țărilor socialiste, al tu
turor popoarelor lumii ?i dato
rită căreia România și-a ciș’.i- 
gat numeroși prieteni pe toate 
m_- idianele globltlui.

Am avut. stimați tovarâ?-. 
prilejul să fac parte din delega
ția romană de partid și gu or
namentală, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în vi. iia 
întreprinsă în Republica Papi
lară Chineză și în celelalte țări 
socialiste din Asia. Am I’ " t 
profund impresionat de atmos
fera eu adevărat sărbătorească, 
de căldura frățească și senti
mentele de adîneă stimă și 
prietenie cu care a fost încon
jurat pretutindeni în China se
cretarul nostru general- La Pe
kin, Șanhai și Nankin milion- 
ne și iniliuune de oameni ui 
muncii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire 
grandioasă, emoționantă, au > i- 
lulat cu entuziasm prezența 
cuiiduiălur iăii partidului și sta-

(Cu/ill/iuure Iii pay. a 3-a)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CUVÎNTUL TO VARÂȘULUI

JANOS FAZ ERAS
Problemele puse în dezbate- 

rx\* actualei plenare a Comi
tetului Central concentrează a- 
‘te.nțîo întregului popor rumân 
țî jTnpdrcit a militai lor forțelor 
noastre armate. Organic inte
grați în colectivitate naționala, 
mffttarii de toate gradele slut 
profund interesați de tot ceea 
<e accelerează progresul soc-e- 
tății românești, de tot -ceea ce 

•■ore rezonanță generală pe cu- 
•prinsu] patriei noastre. .Această 
atitudine s-a manifestat și în 
neordul deplin cu care perso
nalul forțedor armate a primit 
programul educației comuniste 
oteborat de secretarul genera) 
al1 partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în hotărirea unani- 
mft de a da viață neabătut mă
surilor adaptate de conducerea 
partidului.

In armată, ca de altfel în 
întreaga țară, acest? documen
te au fost dezb'ătute de toți 
comuniștii, la toate nivelurile, 
fneepind de la organizațiile de 
bază și pină la plenara lăr
gită a Consiliului Politic Su
perior al Forțelor Armate. De 
asemenea, sarcinile ce decurg 
tfin conținutul lor au făcut g- 
biectui discuțiilor în organiza- 
țnle Uniunii Tineretului Comu- 
mst și cele de sindicat, astfel 
înrit dezbaterea lor a cuprins 
practic întreg personalul forțe
lor noastre armate.

Prin spiritul de răspundere cu 
csN'e au dezbătut conținutul a- 
ccstor documente, prin comba
tivitatea, spiritul critic și auto
critic. intransigența ideologică 
care s-au afirmat plenar, fără 
rezerve, aceste adunări au con
stituit o bună școală de edu
cație comunistă pentru toți par
ticipants.

Cu prilejul dezbaterilor a fost 
reliefat faptul că marile pro
grese pe care țara noastră ic-a 
realizat în toate domeniile de 
activitate. îndeosebi după Con
gresul a) IX-Iea al partidului, 
tint nemijlocit legate de intensa 
și impresionanta activitate teo
retică și practică, plină de dă
ruire Și pasiune revoluționară 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
eminent conducător de partid 
și de stat, cel mai iubit fiu al 
poporului român. Viața a de- 
w.nstrat că pentru a dinamiza 
șj îndrepta energiile inepuiza
bile ale maselor spre țelurile 
dorite este nevoie ca în frun
tea lor să se afle o personali
tate eminentă, un conducător 
ferm și cutezător, capabil să le 
rcndncâ spre victorie. încercăm 
un sentiment de legitimă min- 
Arie și deplină satisfacție că po
porul român, are în persoana 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un asemenea conducător. indi- 
telubil legat de mase care, 
printr-o conducere științifică, 
principială, plină de patos re
voluționar, asigură unirea efor
turilor întregii noastre națiuni 
socialiste intr-un singur tot, le 
îndreaptă cu mină sigură și 
fermă spre edificarea neabătută 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul pa
triei noastre.

Permiteți-mi, tovarăși, ca in 
ealituie de activist al partidu
lui care îmi desfășor activi
tatea în armată, să subliniez 
eă aplicarea în viață a măsu
rilor adoptate de partid poten
țează puternic și capacitatea de 
apărare a patriei, contribuie în 
med- hotărîtor la întărirea și 
periee lionarea organismului mi

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

MANEA MĂNESCU
(Urmare din pag. a 2-a) 

lului nostru, au întâmpinat de
legația cu lozinci închinate prie
teniei dintre partidele, țările 
fi popoarele noastre, luptei îm
potriva imperialismului. colo
nialismului șr neocoloniatismu- 
Jui. au adresat comuniștilor ro
mâni. întregului nestru popor 
calde urări de succes în opera 
dc edificare a noii societăți-

In timpul vizitei am avut 
posibilitatea să simțim puternic 
prețuirea de care se bucură 
partidul nostru comunist și po
litica sa principială marxist-le
ninistă. clasa noastră muncitoa
re și întregul popor român, ac
tivitatea neobosită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu consacra
tă întăririi prieteniei intre 
partidele și popoarele noastre, 
cauzei socialismului și luptei 
forțelor revoluționare contem
porane.

Am constatat încă o dată cît 
dc apreciate sînt marile rea
lizări obținute de oamenii mun
cii în opera de construire a so
cietății socialiste în România.

Vizita în China, contactele cu 
conducătorii partidului și sta
lului chinez, schimbul de păreri 
tovărășești efectuat cu acest 
prilej au permis o mai bună 
cunoaștere reciprocă. Țin să 
subliniez că nouă, tuturor, ne- 
au lăsat o amintire de neuitat 
marile realizări ale poporului 
elrinez, munca lui sirguincioa- 
sâ, lenace, disciplina și entuzias
mul cu cere înfăptuiește poli

ION IONIȚĂ
litar al țării. Aceste măsuri au 
determinat și vor determina in 
continuare îmbunătățirea muji
cii politico-ideologice și cuttu- 
ral-educative din unități și co
mandamente, dezvoltarea con
științei socialiste a tuturor mi- 
i-’arilor, ridicarea pe noi trep
te a întregii activități din For
țele Armato. Această afirmație 
mi-o întemeiez pe hotârîrea co
muniștilor din armată expri
mată unanim cu prilejul dez
baterilor ce au avut loc. de 
>-și intensifica eforturile, de a 
milita cu fermitate pentru ca 
spiritul revoluționai- ce se de
gajă din programul educației 
comuniste să se imprime cu 
pregnanță' la toate eșaloanele, 
in activitatea tuturor cadrelor 
militare indiferent de speciali
tatea lor.

Aprecierea făcută de tovară
șul Nicolae Cccrașcscu potrivit 
căreia un conducător trebuie 
să fie nu numai stăpîn pe pro
fesiune, competent in meseria 
sa, ci, înainte de toate, un ac
tivist politic este prin excelen
ță valabilă pentru toate cadrele 
militare chemate să se ocupe 
nemijlocit de educarea subor
donaților, de călîrea lor ca lup
tători de tip nou.

Doresc să încredințez și de 
aceasta dală conducerea parti
dului, pe dumneavoastră perso
nal, stimate tovarășe Ceaușescu, 
că ofițerii, generalii de toate 
gradele își vor perfecționa ne
contenit pregătirea politico- 
idcologică, astfel încîl în toate 
împrejurările să se comporte 
cu oameni politiei, să acțione- 

v permanent și consecvent de 
pe pozițiile partinice. Pentru 
cadrele armatei noastre, înfăp
tuirea politică Partidului Co
munist Român constituie o ches
tiune de onoare, suprema lor 
datorie. Vom acționa eu toată 
hotârîrea pentru ca aceste con
vingeri trainice să fie trans
mise și cultivate cu pasiune și 
perseverență în inimi’.e și con
știința tuturor militarilor.

Roadele activității ideologice 
desfășurate în armată sînt încor
porate în rezultatele pe care 
unitățile și marile unități le 
obțin în pregătirea de luptă, la 
antrenamente și aplicații, în 
îndeplinirea do către militari a 
misiunilor ce le revin pc șan
tierele construcției socialiste. în 
atitudinea lor înaintată față de 
îndatoririle ostășești. Suc
cesele obținute constituie o 
bază solidă pentru a merge 
înainte, dar nu și un motiv 
de automulț urnire. Apreciind 
activitatea politico-ideologică din 
armată prin prisma înaltelor 
exigențe și a sarcinilor ample 
cuprinse in documentele de 
partid, sîntem conștienți că e- 
fcrturile noastre trebuie simți
tor intensificate, astfel incit con
ținutul și eficiența muncii ideo
logice să se ridice la nivelul 
cerințelor puse de partid în e- 
tapa pe care o străbatem. Pen
tru îndeplinirea acestui dezide
rat sîntem hotănîți ca și în vu
itor să analizăm cu- toată răs
punderea neajunsurile din dife
rite sectoare ale vieții militare 
și să luăm cele mai ferme mă
suri pentru înlăturarea lor.

Opera educativă desfășurată 
de partidul și statul nostru, așa 
cum* este ea direct.ionată în pro
gramul elaborat, contribuie ac
tiv șj la creșterea valorii unor 
componente esențiale ale pute
rii militare a țârii. Măsurile 

tica partidului său comunist. In 
fabrici și uzine, pe .șantiere, în 
comune populare, în universi
tăți, institute de cercetări și in
stituții de cultură am constatat 
cu satisfacție că în anii cons
trucției socialiste poporul chi
nez a obținut rezultate remar
cabile în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, in știință; în 
promovarea progresului tehnic, 
legarea învățămirflului de prac
tică, în îmbunătățirea condiți
ilor de viață ale populației, în 
formarea și -dezvoltarea conști
inței revoluționare a maselor. 
Am putut să ne dăm seama de 
fermitatea cu care Partidul Co
munist Chinez își exercită ro
lul conducător in economie, în 
știință, in cultură. în toate do
meniile construcției socialiste.

Comunicatul comun adoptat 
în urma vizitei oglindește hetă- 
rîrea ambelor partide și țări de 
a dezvolta relațiile bilaterale, 
exprimă solidaritatea militantă 
cu forțele revoluționare .și pro
gresiste de pretutindeni, eu 
lupta popoarelor împotriva im
perialismului, pentru libertate și 
independență națională.

Cu sentimente de caldă prie
tenie și solidaritate frățească 
a fost intimpinata delegația 
noastră de partid .și guverna
mentală și in Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Re
publica Democrata Vietnam și 
Republica Populară Mongolă, 
unde, de asemenea, am putut 
vedea munca plină de abnega

adoptate de conducerea parti
dului și stalu l ui nostru pc tă- 
i-îmul activității polM-ico-ideolo- 
gice, dezvoltând in mod mugis- 
tral tezele Congresului al X- 
le.t privitoare la conceptul de 
conștiință socialistă, sînt de na
tură să ridice Ia un nivel supe
rior toate laturile procesului de 
educație o națiunii noastre : a- 
similarea a lot ceea ce este 
mai valoros în domeniul cultu
rii, științei și tehnicii contem
porane. stăpînirea deplină a 
profesiunii, însușirea concepției 
despre lume și viață a partidu
lui nostru, formarea unei ati
tudini cetățenești înaintate.

Transpunerea în fapte a mă
surilor stabilite va avea cu si
guranță o puternică forturi re 
pozitivă asupra potențialului 
moral și uman național. Gradul 
ridicat de instruire cullural- 
științifică și dc pregătire teh
nică a populației, nivelul con
științei sale politice determină 
intr-o însemnată măsură spori
rea valorii acestor factori prin
cipali, creșterea capacității dc 
apărare a patriei.

După cum este cunoscut. în 
lindul factorilor fundamentali 
ai luptei armate, rolul hvtărî- 
tor revine in ultimă instanță 
omului, conștient de justețea 
ideal uri lor în numele cărora 
este chemat să lupte și pen
tru al cărui triumf este hotă- 
rît să-și consacra întreaga sa 
ființă. In consecință, eforturile 
comandanților, ale organelor și 
organizațiilor de partid din ar
mată sînt concentrate spre im
primarea unui asemenea conți
nut procesului instrucliv-edu- 
cativ, îneît apărătorii patriei să 
fie învățați nui numai’ să cu
noască la perfecție și să fo
losească cu măiestrie armamen
tul și tehnica de luptă moder
ne, ci să se caracterizeze și 
printr-o tărie morală de gra
nit și o voință neînduplecată de 
a învinge, printr-un dezvoltat 
simț al datoriei și onoarei mi
litare, însușiri întemeiate pe o 
nesfirșită dragoste față de pa
trie. popor și partid.

Educînd pe militari în spi
ritul patriotismului socialist 
vom acționa în continuare pen
tru dezvoltarea sentimentelor 
lor internaționaliste, pentru în
tărirea prieteniei cu armatele 
țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, ale tuturor ță
rilor socialiste, a solidarității 
cu oamenii muncii de pretu
tindeni.

De aceea, in munca noastră 
vom ține cont permanent de 
faptul că sporirea eficienței tu
turor activităților care alcă
tuiesc domeniul complex al vie
ții militare este indisolubil le
gat de temeinica pregătire po- 
ltieo-ideologică a personalului, 
de profunzimea și trăinicia con
vingerilor moral-politice, comu
niste ale fiecărui militar. In a- 
ceastă direcție vor acționa cu 
hotârîre. toate cadrele militare, 
organele și organizațiile de 
partid din Forțele Armate.

Pentru traducerea în viață a 
prețioaselor indicații’ date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu eu 
privire- la intensificarea: muncii 
de cercetare teoretică, vom a- 
cordâ o atenție sporită coordo
nării și îndrumării mai eficien
te a activității cadrelor din in
stitui,iile militare de învăță- 
mînt, din unități, comandamen
te și organe centrale ale mi- 
mislerului, în vederea elaboră

ție a acestor popoare pentru 
construirea ovînduirii noi, a so
cietății socialiste. In' Asia, de
legația noastră a vizitat țări 
care se află in prima linie a 
luptei împotriva imperialismu
lui. Vizita delegației condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
însemnat o expresie a solidari
tății comuniste cu. eroicul po
por vietnamez,, care, eu arma 
în mină, își apără independen
ța și suveranitatea naționalii 
împotriva intervenției brutale a 
imperialismului american.

Vizita in China și în celelal
te țări socialiste din Asia se va 
înscrie nu numai ca un moment 
important în dezvoltarea relați
ilor de prietenie și colaborare 
intre partidele și popoarele 
noastre, ei și ca un eveniment 
de mar? indemnitate internațio
nală. Ea constituie o străluci
tă- confirmare a posibilității și 
necesității dezvoltării relațiilor 
frățești cu toate țările socialis
te, o importantă contribuție la 
cauza unității mișcării comunis
te și muncitorești, a țărilor so
cialiste, a întregului front anti- 
imperialist mondial.

Pe planul politicii externe, e- 
v.enimentele acestui an au do
vedit din nou poziția justă a 
partidului noslru cu privire la 
rolul pozitiv al dezvoltării co
laborării și prieteniei cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, cu toate foițele antiimpe- 
rialisle, importanța extinderii 

rii mior studii șj lucrări care 
să sinletizezc experiența acu
mulată, să explice profund și 
multilateral, pe baza materia
lismului dialectic și istoric, pro
bleme de mare însemnătate 
principială și protetică, cum 
sînt : contribuția Partidului Co
munist Român la îmbogățirea 
învățăturii marxist-leniniste, 
privind apărarea patriei, mo
dul original de făurire a arma
tei de tip nou, ținînd scama 
de particularitățile concrete ale 
țării noastre, conceptul de răz
boi popular și implicațiile lui 
asupra Jocului, rolului și func
țiilor sociale ale armatei, rolul 
hotărîtor al factorului moral în 
război, influența revoluției din 
domeniul tehnicii militare asu
pra metodelor și procedeelor 
de luptă, asupra orientării pri
vind înzestrarea tehnică a ar
matei noastre și altele.

Pornind de la concepția parti
dului nostru privind participa
rea generală și directă a po
porului la apărarea patriei noas
tre. sîntem hotărîți să acordăm 
o atenție și mai mare elaborării 
și fundamentării științifice a 
principiilor și metodelor de co
ordonare a acțiunilor Forțelor 
.Armate cu cele ale gărzilor pa
triotice șj ale altor formațiuni 
militare,, astfel îneît, sub con
ducerea unitară a Partidului 
Comunist Român, a comandan
tului nostru suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acestea să 
fie în măsură sâ realizeze ar
monios și închegat scopul ge
neral : respingerea oricărui a- 
tentat imperialist, apărarea li
bertății. independenței și inte
grității Republicii Socialiste Ro
mânia.

Extinderea ariei de investi
gații privind apărarea popu
lară generalizată necesită o 
participare, după părerea mea, 
mai largă și a potențialului ști
ințific al țării noastre. In acest 
sens, apreciez că este necesar 
să se asigure dezvoltarea sis
tematică a cooperării dintre 
specialiștii din armată șj ca
dre de înaltă calificare din alte 
instituții, participarea unor oa
meni de știință, atît din dome
niul disciplinelor tehnico-matc- 
matice, cît și social-politice, la 
optimizarea soluțiilor privind 
întărirea capacității de apărare 
a patriei.

Exprimînd hotârîrea fermă a 
tuturor militarilor, doresc să a- 
sigur conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tova
rășe Nicolae Ceaușescu^ că pro
gramul' pe care l-ați inițiat, 
măsurile ce vor fi adoptate de 
actuala plenară, sarcinile ce 
rezultă din ampla șj atotcuprin- 
ză toare a d umneavoastră e x pu - 
nere — contribuție prețioasă 
la îmbogățirea și dezvoltarea 
marx.ism-leninismul.ui — vor fi 
însușite și aplicate cu consec
vență în întreaga activitate ce 
se desfășoară în armată;

Nu. vom precupeți' nici un 
efort pentru ridicarea pe noi 
trepte a conștiinței socialiste a 
militarilor de toate gradele, 
pentru înfăptuirea, cu rezultate 
superioare a sarcinilor ce le re
vin, atât în pregătirea de luptă 
și politică’, cît și pe șantierele 
construcției socialiste, pentru 
îndeplinirea cui abnegație a ori
cărei misiuni încredințate ar
matei de către popor, PartiduJT. 
Comunist Român și comandau-" 
tul nostru- suprem, tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu.

legăturilor cu toate statele lu
mii, indiferent de sistemul loi‘ 
social-economic.

Desfășurarea evenimentelor 
internaționale demonstrează ca
racterul realist al politicii ex
terne a partidului și statului, 
temeinicia principiilor puse la 
baza dezvoltării relațiilor noas
tre internaționale, clarviziunea 
cu care Partidul Comunist Ro
mân. secretarul său general a- 
boi’dează problemele vitale ale 
lumii contemporane.

In încheiere doresc să exprim 
încă o dată convingerea ntca 
profundă că aplicarea în viață 
a hotărîrilor plenarei' Comitetu
lui nostru Central, consacrate 
îmbunătățirii muncii ideologice 
și politico-educative, va influen
ța în mod decisiv sporirea în 
continuare a rolului conducător 
al partidului în viața socială n 
țării; va crea cele mal bune 
condiții pentru înaintarea cu 
succes a României- pe drumul 
făuririi societății socialiste- mul
tilateral dezvoltate.

Cu rîndurile strînso în jurul 
Comitetului. Central, al secreta
rului general, partidul, clasa 
muncitoare, întregul popor vor 
acționa Și pc viitor ^ca o faini 
lie unită care dorește să ocupe, 
in lume, un loc lot mai respec
tat și demn, loc cucerit prin 
muncă și printr-o polilică de 
prietenie și pace'*, așa- cum. nu-a. 
spus în cuvinte atît de calde și- 
frumoase tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Este cunoscut de noi toți, cît 
de mure atenție acordau înte
meietorii socialismului științific 
- uirmării ideologice a clasei 
muncitoare în scopul înțelege
rii de către accas'.i a rolului 
său istoric in lupta pentru' do
borârea capitalismului, pentru 
' Eforia revoluției socialiste, 
făurirea noij arinduirj sociale 
și a omului nou. Marx, Engels 
și Lenin au fost acela, care au 
relevai, legătura indisolubilă, 
dialectică' dintre practica și teo
ria revoluționara, faptul <â teo
ria revoluționară nu poate exis
ta fără practica revoluționară, 
iar aceasta din. urmii- nu se 
poale dezvolta, dacă nu este per
manent pătrunsă de forța că
lăuzitoare a teoriei ' revoluțio
nare. De aici, obligația fireas
că a purtidelov comuniste, 
marxist-leniniste, de a Se ocu
pa fiecare în parte de dezvol
tarea ideologiei revoluționare, 
IX? baza condițiilor economice, 
istovire și naționale proprii, a 
conștiinței socialiste a maselor, 
a moralei și a eticii comuniste, 
singura cale a asigurării parti
cipării conștiente g clasei mun
citoare, a tuturor otunenilor 
muncii la1 făurirea socialismu
lui și comunismuJui.

Se știe cu cîtăi răspundere 
n privit partidul nostru; această 
obligație a sa. Este cunoscută 
de noi toți munca politico-' 
ideologică de mare anvergură 
pe care partidul nostru a des
fășurat-o de la Congresul al 
IX-lea încoace, pe care o des
fășoară în prezent; însăși aceas
tă plenară încadrîndu-se orga
nic în uriașul efort teoretic și 
practic al partidului de a înar
ma clasa muncitoare, toți oa
menii muncii cu nemuritoarea 
învățătură marxist-leninistă, cu 
teze'e politicii sale revoluțio
nare.

Pc bună dreptate sublinia to
varășul Ceaușescu obligația 
noastră a tuturor, de a lua 
parte activă la această uriașă 
muncă politico-idea’.ogică, obli
gația ca fiecare tovarăș cu mun
că de răspundere pe linie de 
partid și de stat, să participe 
personal la elaborarea politicii 
partidului.

îmi exprim acordul deplin cu 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu prezentată în fața 
plenului Comitetului Central, 
cu tezele teoretice și măsurile 
practice cuprinse în acest do
cument de mare importanță 
teoretică și practică pentru. în
treaga activitate a partidului 
nostru comunist. Totodată, mă 
angajez, ca în domeniul meu de 
activitate să aplic cu toată fer
mitatea ideile și indicațiile, cu
prinse în expunere.

După Congresul al IX-lea- al 
partidului — s-a făcut mult 
pentru îmbunătățirea muncii 
noastre în cultivarea tradițiilor 
progresiste, democratice, revolu
ționare ale poporului și îndeo
sebi ale clasei muncitoare și 
ale partidului comunist, dar 
mai este de făcut și în acest 
domeniu. Sînt încă numeroase 
figuri revoluționare, care ar me
rita pe deplin statui, busturi, 
case memoriale, plăci comemo
rative, făeîhdi din locurile a- 
eeslea tot atîlea' puncte de pe
lerinaj pentru, tineretul nostru. 
La noi a existat tradiția con
tribuției materiale benevole a 
cetățenilor pentru ridicarea de 
statui, busturi. Ar trebui reîn
viată această tradiție pe plan 
local, județean și în unele- ca
zuri chiar pe plan național,, ceea 
ce ar a\’ea și un puternic e- 
fect mobilizator și educativ.

Una din problemele ideolo
gice de care, clasicii marxism- 
leninismului, partidul nostru 
comunist s-au ocupat în perma
nență — este teoria rezolvării 
marxist-leniniste a problemei 
naționale. învățătura marxist- 
leninistă despre problema na
țională, nobilă ideologie a inter
naționalismului proletar, străba
te ca un fir roșu întreaga po
litică internă și externă a 
partidului nostim, întreaga sa 
luptă și muncă desfășurată în 
fruntea maselor,, pentru elibe- 
rareja socială și națională, pen
tru făurirea noii orînduiri.

Pentru noi; membrii Partidu
lui Comunist Român, este o 
mîndrie faptul că partidul nos
tru a știut să fie întotdeauna 
un mode] de internaționalism ;

în loc de avancronică rugbisfică

VICTORIE !
După răsunătoarele și eloc

ventele succese ale ougbiștilbr 
petroșănenii (pentru că, dati-ne 
voie să credem’ că, de dala a- 
ceusta, n-a mai fost vorba de... 
jocul dragostei și-al' întâmplă
rii;..). asupra a două mari „re
dute* ale sportului cu balonul 
oval in România, Steaua’ și Di
namo, întocmai' ca1 apele- rîu- 
rilor, primăvara, cînd soarele 
începe să sărute pătimaș pâ- 
mintul și albul cedează locul 
verde!ui, au crescut considera
bil — la „bursa" încrederii și 
a nădejdilor abia întrezărite 
cîndVu — cotele Științei Petro
șani. Sînt, în viața unui; colec
tiv sportiv, momente cînd sal
tul vertiginos pe verticală de
termină sporul simpatiilor și 
momente de adevărata cădere, 
fiaseo-uri peste care, cu ajuto
rul celor ce înțeleg și iartă, al 
spectatorilor, trebuie să se trea

faptul că secretarul nostru ge
neral, tovarășul Ccuușesau, des
fășoară personal o imensă acti
vitate teoretică și practică pen
tru dezvoltarea și aplicarea ne
abătuta a ideologiei internațio- 
nuiismului proletar, constituind 
un exemplu de consecvență și 
principialitate revoluționată.

La Congresul al X-leu al 
partidului; formulînd teza ncec- 
.,ității obiective a dezvoltării 
armonioase a întregului terito
riu al țârii, tovarășul Ceaușescu 
a subliniat că îndeplinirea nea
bătuta a acestui deziderat ma
jor îmbracă și un caracter care 
ține de aplicarea consecventă1 a 
politicii naționale, de asigurarea 
deplinei egalități în drepturi 
intre toți cetățenii țârii. De 
fapt încă dc lu Con
gresul1 al IX-lca; indus
trializarea socialista a ju
dețelor și’ orașelor, unde trăiesc 
și naționalități; a cunoscut un 
ritm nemuiîntilnit. După cum 
se vede, planurile cincinale, 
planurile de stat anuale, buge
tul statului, sînt și instrumente 
de realizare a politicii marxist- 
leniniste a partidului în proble
ma' națională, instrumente de 
realizare a egalității sociale și 
naționale a tuturor oamenilor 
muncii.

O altă teză de covfi-șitoare 
importanță teoretică și1 practică, 
formulată de tovarășul 
Ceaușescu în cuvmtarea sa de 
la plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate magii ia
ră-, e&te aceea privind’ rolul na
țiunii și legat de acesta, locul 
și rolul naționalităților conlo
cuitoare; perspectivele ce se 
deschid' în fața lor. „Trebuie 
să avem in vedere, spunea to
varășul’ Ceaușescu, că pentru o 
îndelungată epocă, inclusiv pe
rioada construcției comunismu
lui, națiunea rămîne o impor
tantă categorie șqcțial’-istorică,. 
un factor de bază al progresu
lui societății. Pină Ia dispariția, 
națiunii; va; mai; trece mult,, 
foarte mult timp — și ca atare- 
este necesar să abordăm serios 
această- problemă. Ea are o de
osebită importanță și penti-u 
înțelegerea justă a relațiilor în
tre țările socialiste, a principi
ilor ce trebuie să guverneze ra
porturile dintre ele.

Tn acest cadru înțeleg să a- 
bordăm și problema naționalită
ților conlocuitoare; din faptul 
că națiunea are încă o perspec
tivă îndelungată — rezultă că 
și existența naționalităților are 
o perspectivă îndelungată".

Doresc, totodată, să'menționez 
aici, contribuția personală a to
varășului Ceaușescu; la elabo
rarea și adoptarea Constituției 
Republicii Socialiste România, 
legea de bază a întregii vieți 
sociale și de stat. Ceea ce for
mula Lenin, ca o cerință esenți
ală în asigurarea egalității națio
nale în- drepturi a tuturor oame
nilor muncii, și anume, ca le
gea supremă a statului socialist 
să statornicească drepturi ega
le tuturor naționalităților, in 
Constituția țării noastre și-a 
găsit o întruchipare clară.

O contribuție importantă a 
tovarășului Ceaușescu la îmbo
gățirea tezaurului marxist-leni- 
nist al problemei naționale, este 
formularea răspunderii directe 
a- organelor locale- ale statului 
socialist pentru aplicarea ne
abătută. a politicii naționale a 
partidului și stalului pe terito
riul l’or de competență, idee 
concretizată în Legea Consiliilor 
Populare.- Astfel, ele dispun azi 
și de instrumente juridice pen
tru aplicarea în viață a politicii 
partidului și statului în proble
ma națională.

Munca desfășurată de tovară
șul Ceaușescu, lucrările lui din 
ultimul' timp, care cuprind con
tribuții foarte valoroase și în 
acest domeniu, sînt deosebit de 
vaste. Este cu totul firesc, ca 
în această perioadă, cînd ne «- 
cupăm mai intens de îmbunătă
țirea activității ideologice, să 
se acorde o mai mare atenție 
și însușirii teoriei’ murxist-leni- 
niste, a politicii partidului și 
statului' nostru privind proble- 
mu' națională și internaționalis
mul proletar, studierii mai a- 
profundate a documentelor de 
partid', a cuvîntărilor tovarășu
lui Ceaușescu referitoare la a- 
ceste probleme.

că. Știința a trecut prin aseme
nea momente. Acum, se afta' 
undeva pe- piscul clasamentului; 
zilele de plină satisfacție ear o 
permanenta încurajare;, cer să 
fie menținute. Și noi,, loțr cei’ 
ce îndrăgim rugbiul; cei) «e do
rim ea. sportul Vău Jiului' săi 
se afirme din ce in ce urai' 
mult pe arena internă, nu pu
tem să privim cui nostalgică in
diferență zvîcnirea spre mărire 
a Științei, intenția acestor „bă
ieți” curajoși și dîrji de a esca
ladă vîrful piramidei rugbiului 
românesc.

t ’e sînti aceste r.îndunii? Cum;, 
nu ați priceput ? Sint o pledoa
rie pentru rugbi, o invitație da 
a participa la greaua partidă 
de duminică a acestora în com
pania studenților timișoreni.

Să le dorim victoria T
Să-i încurajăm pentru a cu

ceri victoria I

Partidul Comunist Român a 
fost și- este internaționalist de 
la înflințareu sa- Ef a unit in 
rîndurile sale elementele cele 
mai inuiutale ale clasei munci
toare, ale țărănimii și mlelcc- 
tualitâții, fără deosebire de na
ționalitate. La crearea sa, au 
participat, alături de revoluțio
nari români și revoluționari din 
rîndui naționalităților conlocui
toare. Lui nd ip considerare rea
litățile din România, unde a- 
lăltiri de poporul român, de 
peste o mie de ani, trăiesc și 
muncesc și naționalități, parti
dul ,j considerat atragerea aces
tora in lupta revoluționară con
dusa de el pentru doborîrca <:u~ 
pitalisniului șl preluarea puterii 
de către clasa muncitoare, ca o 
sarcină primordială, care a- im
pus de lu început elaborarea «- 
nej politiei cu1 adevărat demo
cratice față de naționalitățile 
conlocuitoare. Astfel, chia.- la 
congresul de constituire a parti
dului, pe ordinea de zi figura 
și problema națională.

Este cunoscut, că intr-o țara 
in care' locuiesc mai multe na
țiuni și naționalități sau o sin
gură națiune și mai multe na
ționalități, unul’ din- cri’enile 
de apreciere sigură a internațio
nalismului partidului comunist, 
constă tocmaj în relațiile na
ționale pe care el a reușit să le 
statornicească în politica sa față 
de naționalități. Lupta consec
venta a partidului nostru — in 
decursul1 întregii sale existențe 
— pentru statornicirea unor re
lații naționale cu adevărat de
mocratice între națiunea româ
nă și naționalitățile conlocuitoa
re, pentru realizarea în fapt a 
egalității depline în toate dome
niile vieții sociale, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a creat imen
sul prestigiu de care el se 
bucură azi în fața tuturor oa
menilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități, care urmează fără re
zerve politica sa- internă și ex
ternă, participînd cu> toată ființa 
lor la înfăptuirea neabăt uă a 
acesteia.

Legat de caracterul interna
ționalist al partidului nostru, 
al politici sale interne și exter- 

• ne, socotesc necesar ca în mun
ca noastră politico-educativă să 
relevăm în permanență momen
tele și aspectele cele mai impor
tante ale glorioasei sale istorii. 
Este bine ca tînăra generație, 
toți oamenii muncii, să cunoas
că in amănunt cîte pagini glo
rioase a înscris partidlM nostru 
în marea carte de istorie a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Un fapt is
toric de uriașă rezonanță’ inter
nai, ionalistă este însuși mersul 
nostru glorios pe drumul socia
lismului, mărețul drum parcurs 
de țara noastră sub conducerea 
partidului, în făurirea societă
ții socialiste.

Lenin spunea, că* adevărat in
ternaționalism există unul sin
gur : munca plină de abnega
ție pentru- dezvoltarea mișcării 
revoluționare, a luptei revolu
ționare în propria ta țară și 
sprijinirea acestei lupte și nu
mai a acestei linii direotoare — 
cu projiaganda. cu solidaritatea, 
cu mijloace materiale — în toa
te țările.

Tată cît de just, cît de leni
nist este ceea ce spune tovarăș 
șui Ceaușescu — și ceea ce face 
partidul nostru — și anume, ca 
luplînd neobosit pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
construcției socialiste în țara 
noastră; îndeplinim O' sar.ină 
naționala și internaționalislă în 
același timp. Cu fiecare succes 
a! construcției socialiste din ța
ra noastră întărim forțele socia
lismului în lume, ne aducem 
contribuția efectivă la victoria 
marxism-leninismului în lume.

Cred că — în această ordine 
de idei — este foarte- instructiv 
să cităm aici și ceea ce spunea 
revoluționarul maghiar Zallka 
Mate, celebrul general Lukacs, 
din brigăzile internaționale co
muniste ale luptelor din Spania: 
„Da. sîntem internaționaliști — 
spunea el —, dar dragostea cea 
mai fierbinte a inimii noastre 
va rămîne pămîntul nostru na
tal. Dacă nu-ți iubești patria, 
unde te-ai- născut și ai crescut, 
pâmîntu] care te-a hrănit, cerul,

ITINERAR
SPORTIV

In seina a> VTH-at a1 diviziei' ti
de forbulț mîine,. la ora- 11, se 
va disputa* partidă dintre Mi
nerul Lupeni și Minerul Rnvi1- 
navii Dn d&schidere, de- ta ura 
9‘.î0> euhipui dă' rugbt a» minerilăn 
ltipeneni va1 primii replica studen
ților petrașăneni, ambele echipe 
acvi'Vîndi hr divizia- secundă a 
campionatului;

Căinpianatuli județean progra
mează în seria „Valea Jiului" 
ufinălourele întâlniri : Piepara- 
torull Lupeni' — Gloria» Huțvg 
(în deschidere lu ora 13,30, me
ciul de juniori).; Minerul Uri- 
cani — Minerul Aninoasa (ora 
11 ; la ora 9,30 — meciul de 

copacii,, casa părintească, a- 
tuncl nu vei mțfeftjge esența in
ternaționalismului, rostul legă
turilor tale cu alte popoare, ca
re trebuie sâ se nască din slin- 
țămintul dragostei față de pro
pria ta patrie. Fără asta, inter- 
naționulisinul rămîne o vorbă''.

Du, așa înțelegem noi inter
naționalismul. i 'n astfel de in
ternaționalism — singurul' ade
vărat — promovează partidul 
nostru în întreaga sa activitate. 
Partidul nostru militează neo
bosit — și își aduce contribuția 
sa concretă — pentru statorni
cirea unor relații cu adevă; 
tovărășești, internaționaliste in 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională. Milităm 
neobosit pentru relații de prie
tenie cu toate țările socialiste ; 
cu vecinii noștri — Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, Ungaria, 
Iugoslavia — cu celelalte țări 
socialiste din Europa^ Asia și 
continentul tinerica; S-a vor
bit de toate acestea aici și nu 
vreau' sâ le repet. Doresc doar 
sâ subliniez încă o dată cu ta' e 
că internaționalismul partidului 
nostru nu este o vorbă, ci o re
alitate a întregi) noastre exis
tente,. o realitate pe care o a- 
teslă fapte și iar fapte.

Unirea tuturor muncitorilor 
intr-un- partid' unic și organiza
ții proletare — politice, profe
sionale, culturale etc. — unive ; 
recunoașterea prin constituție a 
drepturilor sociale și naționale 
ale oamenilor muncii'; asigura
rea- egalității economice, condi
ție a egalității' sociale, politice, 
juridice și culturale ; «tragerea 
naționalităților la rezolvarea 
treburilor statului ; aplicarea 
principiului democratic al res
pectării — pe cît posibil — a 
compoziției naționale a locuito
rilor la împărțirea admmistra- 
tiv-teritoriaiă a țării ; propa
ganda și agitația în limba pro
letariatului local : asigurarea 
învățămfntulai și in limbile na
ționalităților ; folosirea limoii 
materne a populației în admi
nistrația locală ; asigurarea con
dițiilor pentru dezvoltarea cul
turii naționalităților și educaica 
patriotică, internationalists a 
tuturor oamenilor muncii — 
iată principii care au stal și 
stau la baza politicii partidului 
in problema naționulă, iată do
meniile realizărilor mărețe ale 
regimului nostru pe acest tărim. 
Desigur, tovarăși, prezentînd 
principiile poiiticii naționa:e a 
partidului nostru, realizările 
noastre m aplicarea acestei po
litiei — nu am dorit, nicidecum, 
să afirm că în activitatea noas-' 
tră de partid și de stat nu au 
existat in trecut — și în acest 
domeniu- — lipsuri și neajun
suri, sau că nu mai avem nimic 
de făcut.

In ultimii ani conducerea 
partidului,, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-au intilnft de mai 
multe ori cu oameni de cultu
ra maghiari și germani;, cu con
siliile oamenilor muncii ma
ghiari și germani. La aceste în- 
tilniri au fost ridicate o seamă 
de probleme specifice vieții na
ționalităților. Studiindu-le, s-a» 
găsit soluții de rezolvare a ■- 
nora, iar ia altele se caută, de 
asemenea, soluții corespunză
toare. DUpă cum vedeți, parti
dul nostru, nu privește proble
ma națională — ca de altfel 
nici una din problemele con
struirii socialismului — în mod 
static, metafizic, antidiălectic,. ci 
in spiritul materialismului dia
lectic și istoric., analizînd-o ca 
și pe toate celelalte probleme 
sociale și găsind- soluții după 
necesitați. Reiese, de asemenea, 
că partidul nu privește proble
ma națională numai ca o pro
blemă economică., o problemă 
de limbă sau de cultură, ci ca 
o problemă complexă i econo
mică. social-culturală și juridi
că. El nu neglijează niciod 
nici una din laturile acesteia, 
ci se preocupă de rezolvarea ei 
in toată complexitatea în care 
se prezintă-și corespunzător eta
pelor de dezvoltare a societății. 
El nu tratează problema națio
nală ca o chestiune tactică, de 
conjunctură, ci ca una din pro
blemele strategiei sale generale 
de construire a societății’ socia
liste și comuniste în țara noa
stră;

juniori),; Utilajul P’etrașani — 
Parîngul Ltinea (teren Petri la, 
ova» UH; IU' ora !);30‘ — meciul 
de juniori)»Energia Plnioșeni 
— Pi eparai ia Pet’rilhi (ora 11 ; 
la ora 9;30;— meciul de juniori).

RtGBI

După frumosul suuuo& repur
tat1 duminica trecută- asuyj-j di- 
namoviștiior buvnreșteni, Știin
ța1 Petroșani; ocupanta locului 
3 a| clusainentuhu diviziei A la 
rugbi; iși dispută șansele de 
menținere a» titlului de virtuoa
să lideră a echipelor din pro
vincie, in fața colegei sale, 
Universitatea T’m.șoara. Me
ciul va avea Joc pe terenul din 
Lunea, de la ora 11.
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Steaqu! roșu

al României, Corneliu Mănescu
spe

PEKIN

cambodgiana

ministerial al A.E.L.S

-------- ♦--------

încheierea
dezbaterilor

Santiago de Chile, aș fi bucu
ros să-1 întîlnesc la aeroport", 
a adăugat șeful statului peruan.
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22,15 Oameni și fapte.
22,30 Telejurnalul de noapte.

1

emisiunii, 
in : repri- 

meciuluî

de seară, 
acțiune. 10

aceeași perioada a anului tre
cut. A crescut, de asemenea, 
numărul șomerilor, inregistrin- 
du-se 35 500 persoane.

Mesagerii 
Interpreți : I. 

Koiurov, G. 
Safonov, N.

urmă, și

respect i-
U.R.S.S.

nave, rela-

muzicii ușooie 
ecran.

de noapte.

22,45 Telejurnolul de noapte. 
Sport.17,25 Deschiderea emisiunii.

Președintele Turciei,
Cevdet Sunnay, l-a primit 

pe ministrul afacerilor externe

ANK.ARA 5. — Trimisul 
rial Agerpres. lon Badea, trans
mite : Vineri dimineață, minis
trul «facerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a 
fost primit de președintele Re- 
publieii Turcia. Ccvdet Sunnay. 
în ivședința acestuia de la Can- 
kaya.

La primire au participat Va- 
sile Gliga adjunct al minis
trului afacerilor externe, și 
George Marin, ambasadorul 
României la. Ankara, iar din

A

Intîlnire diplomatică

PEKIN 5 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
ia Pekin a avut loc o intîlnire 
a șefilor misiunilor diplomatice 
ale Guvernului Regal de Uniu
ne Națională și ale Frontului 
Unit Național al Cambodgici. 
Intilnirea, convocată la iniția
tiva prințului Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia și pre
ședintele F.U.N.K., a fost prezi
dată de premierul cambodgian 
Penn Nouth. Participanții au a- 
nalizat situația luptei interne 
din Cambodgia, precum și po
ziția internațională a țârii.

In comunicatul, dat publicită
ții la sfîrșitul reuniunii se a- 
ratâ că. de la lovitura de stat 
din 18 martie 1970, clica Lon 
Ncl-Sirik Matak a suferit în- 
frîngeri serioase pe plan mili
tar. politic, economic și diplo
matic. Torțele patriotice khmere

generale 
din cadrul

LIMA 5 (Agerpres). 
reuniunea ministerială a 
pulul celor 77* de la Lima au 
luat sfîrșit dezbaterile generale, 
consacrate, în special, exami
nării dezvoltării economice și 
relațiilor comerciale, repercu
siunilor crizei sistemului mone
tar occidental și ale instituirii 
suprataxei de 10 la sută la im
porturi asupra dezvoltării eco
nomice a țărilor în curs de dez
voltare.

Vineri dimineața, delegațiile 
participante la lucrări au apro
bat prima parte a .Declarației 
de la Lima". Reafirmînd prin
cipiile cuprinse în .Carta de la 
Alger”, declarația relevă drep
tul tuturor țărilor de a dispu
ne în mod liber de bogățiile 
lor. principiile unității și so
lidarității țărilor în curs de 
dezvoltare și cere ca statele 
membre ale .grupului celor 77* 
să dispună de o mai mare re
prezentare în principalele or
ganisme internaționale. Totoda
tă, documentul subliniază ne
cesitatea ca țările in curs de 
dezvoltare să participe la con
vorbirile privind reforma siste
mului monetar interoccidental.

Cea de a doua parte a „De
clarației de la Lima”, care va 
cuprinde programul 
«celor 77”. se află î 
rea comisiilor de 1 
te de conferință.

grupului 
dezbate- 
institui- • Comisia economică a Ca

merei Deputaților din Chile a

„Austin-

Scade Rinul’

menești produse de ci-
clonul din Orissa

Potrivit ultimului bilanț în
tocmit de autoritățile indiene,

ixirtea turcă — Osman Olcay, 
ministrul de externe, și Nazi! 
Cuhruk. ambasadorul Turciei la 
București

Primirea desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Cei doi interlocutori au evo
cat relațiile tradiționale de prie
tenie dintre popoarele român 
și turc și și-au exprimat do
rința ca ele s& cunoască in con
tinuare o dezvoltare cit mai 
amplă.

au eliberat opt zecimi din te
ritoriul național, pe care tră
iesc 5 milioane de locuitori 
Cambodgienii au transformat 
restul teritoriului într-o zonă 
a luptei de guerilă, nedînd nici 
un răgaz inamicului, chiar și 
în Pnom Penh.

In prezent, arată în continua
re comunicatul, 28 de țări au 
recunoscut Guvernul Regal de 
Uniune Națională ca singurul 
guvern lega] și legitim al Cam- 
bodgiei.

Participanții la intîlnire au 
adoptat o rezoluție care afir
mă hotărîrea poporului khmer 
de a lupta pînă la obținerea 
victoriei finale, indiferent cît de 
lungă ar fi lupta și cît de mari 
ar fi sacrificiile, pentru asigu
rarea suveranității și integri
tății teritoriale a țării, pentru 
construirea unei Cambodgii in
dependente. pașnice, neutre, de
mocratice și prospere. Rezoluția 
exprimă voința poporului cam
bodgian de a contribui și pe 
viitor. în conformitate cu decla
rația comună a conferinței la 
nivel îna’.t a popoarelor indo- 
chineze, la dezvoltarea solida
rității militante cu popoarele 
vietnamez și laoțian, în lupta 
pe care o duc umăr la umăr 
împotriva imperialismului ame
rican In rezoluție este expri
mată profunda gratitudine față 
de toate guvernele și popoa
rele iubitoare de pace, liber
tate și justiție, inclusiv față de 
poporul american, care sprijină 
națiunea khmeră în lupta sa 
pentru salvare națională.

La Belgrad au fost sem- 
documentele privind pri

ma sesiune a Comisiei mixte 
iugoslavo-suedeze de colaborare 
economică, industrială și tehni
că. După ce au consemnat rea
lizările de pînă acum pe planul 
cooperării dintre Iugoslavia și 
Suedia, cele două părți au con
statat că există posibilități spo
rite de colaborare într-o serie 
de domenii, cum ar fi industria 
textilă și a încălțămintei, in
dustria agroalimentară, de pre
lucrare a metalelor, electrică și 
construcțiile navale, informează 
agenția Taniug.

■ © Potrivit datelor publicate
; de Institutul de studii economice 

din Austria. în lunile august și 
septembrie prețurile cu amă
nuntul au crescut, in medie, cu 

j 5,1 la sută, in comparație cu

r*''' -r’i

e i*
S17MG Af T
a construit un 

apeduct și apa a reanimat ni
sipurile moarte ale deșertu
lui.

Cu aceste cuvinte, gazdele, 
azerbaidjene te introduc pc- 
tine, proaspătul lor oaspete, 
in istoricul unuia dintre cele 
mai tinere orașe ale Uniunii 
Sovietice — Sumgait. Supra
numit și .orașul tineretului", 
Sumgait întrunește, intr-ade
văr, toate caracteristicile pen
tru a fi denumit astfel : ince- 
pind cu tinerețea sa ca așe
zare — foarte puțini ani peste 
20, — continuând cu mult 
mai frageda virstă a multora 
dintre obiectivele sale indus
triale și culminind cu pere
chile de îndrăgostiți, plim- 
bindu-se scara, sub blinda și 
enigmatica Lună orientală, pe 
sub platanii și măslinii de 
pe țărmul Caspicii. De altfel, 
virsta medie a celor peste 
130 000 de locuitori este de 
circa 30 de ani. Dar foarte 
mulfi dintre ei s-au născut 
și au crescut aici, în orașul 
răsărit, pur și simplu peste 
noapte, din deșertul care măr
ginește marea in apropierea 
Peninsulei Apșeron — vestită 
citadelă a petroliștilor azer- 
baidjeni. Din 1949 și pînă a- 
cum, deșertului i-au fost ră
pite, de hărnicia și iscusința 
omului, peste 2 000 kilome-' 
tri pătrați.

Coșurile mereu fumeginde 
ale puternicelor furnale înal
te, ca și constelația policro
mă a uriașelor agregate chi
mice, vestesc vizitatorului de 
la bun început că Sumgai- 
tul a devenit, cu vremea, un 
centru al metalurgiei și chi
miei prin Combinatul său de

Dezbaterile din Consiliul

GENEVA 5 (Agerpres). — In 
cadrul dezbaterilor din Consi
liul ministerial al Asociației E- 
uropene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.), ale cărei lucrări se 
desfășoară la Geneva, Geoffrey 
Rippon, ministru de stat la Fo
reign Office, a anunțat intenția 
Marii Britanii de a se retrage 
din această grupare la 31 de
cembrie 1972. în ajunul proiec
tatei aderări la Piața comună. 
Rippon a informat că, pentru a 
se conforma Convenției de la 
Stockholm, Marea Britanic va 
înainta anunțul său oficial pri
vind retragerea la 31 decembrie 
1971. „In cazul în care aderarea 
Ia C.E.E. nu se va realiza, a a- 
dăugat Rippon, Anglia nu între
vede nici o dificultate în a re
intra în A.E.L.S.".

In discursul său. ministrul

© întreprinderile sovietice 
de comerț exterior au coman
dat șantierelor navale „Rauma 
Repola" din Finlanda două 
tancuri de alimentare, fiecare 
cu un deplasament de 
ne.

In ultimii ani firma 
vă a construit pentru 
aproximativ 100 de 
tează agenția TASS.

0 Aproape 6 000 
ați ai uzinelor din 
companiei producătoare de a- 
vioane „British Aircraft Cor
poration" au hotărît să conti
nue greva declanșată in spriji
nul cererilor de îmbunătățire a 
situației lor economice, in con
textul creșterii permanente a 
prețurilor in Marea Britanic.

Au hotărit, de asemenea, 
continuarea grevei începute cu 
cinci săptămini in 
muncitorii companiei construc
toare de automobile 
Morris".

alttrntniti, primul combinat de 
neferoase din li.S.S. Azrrbaid- 
jană. Sumgait dă căutatul mr- 
tal alb mai multor uzine din 
U.R.S.S. și instalațiile auto
mate pe care le posedă, per
mit, de asemenea, să se pro
ducă fonta de mulaj — de 
asemenea, o solicitată mate
rie primă in industria mo
dernă.

Sumgailul — orașul tinere
ții, deci și al îndrăznelii crea
toare, — și-a legat numele 

Note de drum
dc un binecunoscut procedeu 
chimic: aici, in combinatul 
de cauciuc sintetic, s-a pro
dus, pentru prima dată in 
Europa, cauciuc direct din 
gazul de sondă, eliminindu- 
se procedeul tratării gazului 
cu alcool.

Dar poate că cel mai gran
dios obiectiv industrial al o- 
rașului il reprezintă marele 
combinat petrochimic, con
struit in .ultimii cinci ani — 
unul dintre cele mai mari 
de acest fel din U.R.S.S., — 
menit să pună in valoare cea 
mai mare bogăție a Azer
baidjanului sovietic — petro
lul. Anticii denumeau aceste 
locuri .țara focurilor", pen
tru că din pămint, ziua sau 
noaptea, gazele petrolifere 
țișneau la suprafață din în
cătușarea pămîntului, aprin- 
zindu-se. E o denumire ca
re, poate, și-a găsit adevă
rata semnificație astăzi. Noap
tea, miile de becuri de pe a- 
gregatele combinatului petro
chimic par adevărate conste- 

danez al economiei, Ivar Nor- 
gaard, a declarat că, întrucit 
parlamentul nu s-a pronunțat 
încă asupra proiectului de ade
rare, țara sa va anunța ulte
rior data retragerii din A.E.LS. 
El a menționat existența unor 
dificultăți în actualele negoci
eri cu Piața comună, legate, în 
special, de industria pescuitu
lui. Probleme similare au fost 
evocate și de reprezentantul ce
lei de-a treia țări membre a 
A.E.L.S., care și-a anunțat in
tenția de a adera la C.E.E., mi
nistrul norvegian al comerțului, 
Per Kleppe. El a arătat că. în 
cazul în care vor fi acceptate 
prețurile la produse agricole 
existente în cadrul Pieței co
mune. fermierii norvegieni vor 
pierde jumătate din veniturile 

aprobat proiectul 
prezentat de președintele Sal
vador Allende Congresului, pri
vind delimitarea celor trei for
me de proprietate în economie
— socială, mixtă, particulară
— stabilind, totodată, în formă 
juridică, participarea muncito
rilor la gestiunea întreprinde
rilor.

Pe de altă parte, ministrul 
chilian al economiei, Pedro 
Vuskovic, a trimis spre apro
bare aceleiași comisii lista no
minală a celor 253 de compa
nii, al căror capital depășește 
plafonul de 14 milioane de es
cudos, fiind susceptibile de 
naționalizare.

© In zilele de 3 și 4 noiem
brie, Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria a examinat pro
iectele planului unic și legii 
de dezvoltare social-economică 
a Bulgariei în anii celui dc-al 
șaselea cincinal (1971—1975), 
precum și bugetul pe anul 1972.

pe lingă care vraja 
sudului pălește, 

dintre aceste constelații este 
fabrica de vinii și glicerlnă 
dotată cu instalații ruindnești 
de cea mai înaltă factură 
tehnică.

Orașul, glndit chiar dc la 
naștere fn perspectiva unui 
sfert de secol, poartă am
prenta unei așezări meridio
nale nu numai datorită in
fluentei milenarei arhitecturi 
azerbaidjene, ci și număru
lui mare de parcuri și gră
dini. L'mbrit de plopi și pla
tani, Bulevardul Lenin tra
versează orașul, aducind, de 
o parte și de alta, fastuoase 
palate ale administrației, lo
caluri publice, un palat al 
culturii (cel al ofelarilor), o- 
prindu-se pe malul Mării 
Caspice, intr-un parc imens, 
cu esplanade. Marile an
sambluri arhitecturale, din 
care, se compune Sumgailul 
— original caracterizat de 
balcoane in stil traditional, 
logii, verande și nișe, — găz
duiesc mai multe palate ale 
culturii, cinematografe moder
ne, biblioteci, magazine. Ne
numărate școli și creșe pen
tru copii și — solicitat atit 
de renumele de centru pe
trochimic, cit și de creșterea 
noilor generații — proaspăt 
inauguratul Institut de chi
mie, fac din Sumgait un 
oraș modern și prin viața 
culturală desfășurată aici.

...Am părăsit Sumgaitul par
că imprumutind ceva din căl
dura acestor locuri, din prie
tenia acestor oameni care tră
iesc și lucrează aici, pe ma
lul Caspicii.

Șt. Z AI DES

relațiilor diplomatice cu Cuba
IAMA 5 (Agerpres). — ..Re

publica Peru dorește restabili
rea în scurt timp a relațiilor 
diplomatice cu Cuba", a decla
rat. la o conferință de presă, 
președintele peruan, generalul 
Juan Velasco Alvarado, anunță 
agenția Prensa Latina. „Dacă 
primul ministru al guvernului 
revoluționar al Republicii Cuba 
va face o escală la Lima, a- 
tunCl cînd va merge să viziteze

Nivelul apelor Rinului, ca
re este artera fluvială prin
cipală a R. F. a Germaniei, 
a scăzut la cota de 1,60 in. 
Experții hidrologi manifestă 
o mare îngrijorare în legătu
ră cu reducerea generală a 
debitului apelor fluviului. Ca 
argument se citează faptul că 
în ultimii ani cota Rinului 
a fost de numai cca. 4,5 me
tri, ceea ce obliga navele să 
circule cu încărcături mult 
mai mici. Reducerea debitu
lui de apă creează, de ase
menea, greutăți in aprovizio
narea localităților cu apă po-

Bilanțul victimelor o-

Greva minerilor
din cea mai mare
companie minieră

nord-americană
din Peru

LIMA 5 (Agerpres). — Le Li
ma continuă greva minerilor de 
la „Cerro de Pasco Co" — cea 
mai mare companie minieră 
nord-amcricană din Per 
această grevă, declanșați 
octombrie a.c.. participă 
de muncitori, deoarece p itronn- 
tu] refuză să le satisfacă reven
dicările de ordin economic. In
tr-o convorbire avută cu preșe
dintele Velasco Alverado, lide
rii sindicali au subliniat că „a- 
ceastă acțiune revendicativă nu 
este îndreptată împotriva gu
vernului peruan, ci a intransi
genței patronale nord-america-

CEIIOSLOVA-
La întreprinderea 

„Tesla" din Pardubice 
se produc aparate ra
dio, magnetofoane, picup- 
uri, stații radio, oscilo
grafe, radare, etc. Re
cent, aici a fost elabo
rat un nou aparat de 
radio-stereo, „232-A", din 
care se vor produce pi- 
nă la sfîrșitul 
G 000 de bucăți.

In foto : Secț 
montare a noului aparat 
'•adio-stereo.

Relațiile diplomatice dintr 
Peru și Cuba au fost întrerupte 
în baza unei hotărîri a Organi
zației Statelor Americane 
(O.S.A.), adoptată la 26 iulie 
1964. la Washington.

aproximativ 10 000 de persoa
ne și-au pierdut viața ca ur
mare a ciclonului care s-a a- 
bătut, la sfîrșitul săptăminii 
trecute, asupra statului Oris
sa, din partea de est a In
diei. Cele mai grele pier
deri au fost înregistrate în 
districtul Cuttack.

Mostre de aer din at
mosfera Antarcticei de

acum 30 000 de ani

Cercetătorii sovietici din 
Antarctica au găsit mostre de 
aer, care făceau parte din at
mosfera Pămîntului în urmă 
cu cca. 30 000 de ani. Este 
vorba de descoperirea unor 
bule de aer în straturile de 
gheață, datind de la forma
rea calotei înghețate a con-
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• DUMINICA 7 NOIEMBRIE
8.30 Deschiderea emisiunii.

Spori ți sănătate.
9,00 Matineu duminical

tru copil.
10,00 Viața satului.

1.30 Bijuterii muzicalo.
„Nocturno" de Claude 
Debussy („Serbări”, 
„Nori", „Sirene"), Inter
pretează orchestra sim
fonică a Filarmonicii din 
Cluj.

12,00 De strajă patriei,
12.30 Emisiune in limba 

ghlaro.
Postmeridian.

14,00 Sport.
Rugby : Dinomo-Grivița 
Roșie (Divizia A) Trans
misiune directă de la 
Stadionul Dinamo. Spor
tivi sovietici in arena in
ternațională - retrospec
tiva filmată.

16,00 Magazin.
18,05 Film serial pentru tine

ret : Planeta Giganților.
18,55 Vetre folclorice :

Pe plaiuri arâdene
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seoră. 
20,00 Reportajul săplăminii.

365 de zile dintr-un an. 
Un reportaj filmat des
pre Bărăgan
Varietăți de pretutindeni. 
Film artistic : 
eternității.
Lapikov, I. 
luhlin, V. 
Trofimov.
Stele ale 
pe micul i 
Telejurnalul 
Sport.

Deschiderea emisiunii. 
Muzică populară cu Mo
ria Butaciu, llie loviță 
(cimpoi), Nicolae Timof- 
te (clarinet) și un grup 
de dansatori.
Ecranul - emisiune de 
informație și critică cine
matografică.
Stop-cadru. 
Publicitate.

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seoră.
20,00 România '75. Venitul na

țional — izvorul creșterii 
potențialului economic și 
a nivelului de trai.

20,10 Documentar TV.
20.35 Film serial : Aghiotantul 

excelenței sale (IX).
21.35 Prim plan. Arhitectul Ce

zar Lăzărescu.
22,00 Steaua fără nume - mu

zică ușoară. Prezintă Dan 
Deșliu. Concurenți in e- 
topo I : Szabo Adriana 
(Miercurea Ciuc) ; Car
men Patru (Reghin) ; Ta- 
sica Comprat (Galați) ; 
Adriana Pițu (lași).

22,45 Din țările socialiste. 
„Durres — poarta mariti
mă a Albaniei". Reportaj 
filmat.

23.00 Telejurnalul

17.25 Deschiderea < 
Handbal masculii 
za a ll-a a 
R.F.G. — Franța (Trofeul 
Carpați) - Galați.

18,00 Emisiune literară. Revista 
literară TV.

18.25 Interpreți de muzică 
populară : Aneta Stan, 
Florica Ungur, Elena Ma- 
carie și Tiberiu Ceia.

18,40 Steaua polară. Cabinet 
de orientare școlară și 
profesională.

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul 

Cincinalul in 
milioane tone de oțel.

20,00 Handbal masculin : repri
za a ll-a a meciului Ro
mânia — Norvegia (Trofe
ul Carpați) — Galați.

20.30 Seară de teatru : Fără fi
nal — de N. Damaschin.

21,55 Intre orgă și... saxofon. 
Muzică ușoară cu Ger
hard Rommer și formația 
sa.

tinentului sudic. Pentru a a- 
junge la cavernele respective 
și a se capta aerul din ele a 
fost necesară forarea unor 
sonde cu adinciini de cca. 
500 de metri.

Restaurarea cupolelor
mănăstirii Novospasski

Pentru restaurarea cupole
lor mănăstirii Novospasski 
din Moscova, a doua ca mă
rime din monumentele vechii 
arhitecturi din capitala so
vietică, au fost utilizați 200 
metri pătrați de tablă din 
aur. In prezent, mănăstirea a 
recăpătat înfățișarea de acum 
cîteva secole. In timpul lu
crărilor de restaurare, aici au 
fost descoperite fresce datind 
din secolul 17 și infățișind pe 
Platon, Plutarh și Ptoloineu.

Handbol masculin ; repri
za a ll-a a meciului Iu
goslavia - Spania (Tro
feul Carpați) - Galați. 
Micii meșteri mari 
Mult e dulce și frumoasă... 
Tineri soliști de muzică 
populară Soliști : Flori- 
ca Duma, Ileana Sfelcu, 
Niculina Blanaru, Dumitru 
Margine, Oheorghe Roșo- 
00
Confruntări. Factorii care 
primeoză. Adaptarea pro
ducției la cerințele dina
mice ale economei noțio- 
nale.
Tragerea Pronoexpres.
1 001 de seri. 
Telejurnalul de seară 
Handbal masculin : re
priza a ll-a a meciului 
România - Franța (Tro
feul Carpoți) — Galați. 
Telecinematcca : Procesul 
maimuțelor. Cu : Spencer 
Tracy, Gene Kelly, Frede
ric March, Florence El- 
drige. Regia Stanley Kra
mer.

22,35 Pagini celcb/e din opere
te.

22,50 Telejurnalul de noapte.

■
H

pentru 
săptămîna 

viitoare
a■

17.30 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune in limba maghia
ră.

18.30 Timp și anotimp in agri
cultura.
Handbol masculin - re
priza a ll-a a meciului 
lugoslavia-Ungaria (Tro
feul Carpați) - Galați. 
Publicitate.
1 001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Cincinalul in acțiune. Co
tele incite ale :ndustriei 
de autovehicule.
Handbal masculin — re
priza a ll-a a meciului 
România - R.F.G. (Tro
feul Carpați) - Galați.
Un interpret, două instru
mente : Dorin Cuiboru 
(taragot și saxofon).
Pagini de umor. Stan și 
Bran aviatori.
Cadran internațional.
Melodiile serii. Muzică u- 
șoară românească în pri
mă audiție.
Telejurnalul de noapte.

Deschiderea emisiunii. 
„Căminul" la Stoicănești. 
Lumea copiilor. „Cintoți 
cu noi".

19.10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnolul de seară.
20,00 Cincinalul în acțiune. Ju

dețul Botoșani — azi și în 
1975.

20.10 Cronica politică internă 
de Eugen Mândrie.

20,25 Interpretul - săptăminii : 
Angela Buciu.

20,40 Film artistic : Jobenul, cu 
Fred Astaire și Ginger 
Rogers.

22,15 Univers XX. Alimente din 
petrol.

22,35 Telejurnalul de noapte.
22,45 Box : România — R.D.G. 

(Sala sporturilor Floreas- 
ca).

16.15 Deschiderea emisiunii. E- ® 
misiune în limba germa- — 
nă.

18,00 Bună seara, fete ! Bună g 
seara, băieți I

18.45 Prima semifinală a turne- ■ 
ului internațional de ■ 
handbal masculin, „Trofe- ■ 
ui Carpați" (repriza a ■ 
ll-a) — Galați.

19.15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19.30 Telej’urnalul de seară.
20.00 A doua semifinală a tur- ■ 

neului internațional ds ■ 
handbal masculin. „Tro- ■ 
feul Carpați" (repriza a ® 
ll-a — Galați.

20.30 Săptămîna internațională, g
20.45 Tele-encidopedia. 9
21.45 Teledivertisment. Dicțio- ® 

nar muzical-distractiv. Li- ® 
terele E șl F.

SIMBATA G NOIEMBRIE

emisiunii, 
limba ger-

fete ! 
băieți !

tv’l
I
I
I
I

seară. |

I
1
I
I
I
I
I
II

Dic-

23,05

16.15 Deschiderea 
Emisiune in 
mană.

18,00 Bună seara. 
Buna seara.

19.15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de 
20,00 România ’75.
20,10 Săptămîna internațio

nală.
20,25 Tele-cnciclopedia.
21.20 Teledivertisment.

ționar inuzical-distrac- 
tiv — Litera D (doi).

22.20 Telejurnalul de noapte. 
Sport.

22,35 Spectacol festiv consa
crat zilei de 7 Noiem
brie. Transmisiune do la 
Moscova.
Romanțe și cîntece de 
petrecere cu : Luigi Io- 
nescu, George Carabu- 
lea și orchestra condu
să de Ionel Hmliștcanu.


