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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

In încheierea lucrărilor plenarei, do
resc să mă refer la cîteva probleme ce 
consider că trebuie să stea în atenția 
noastră, în vederea îndeplinirii în viață 
a hotărîrilor pe care le-am adoptat 
astăzi.

Plenara a dezbătut probleme de im- 
pwtârlță deosebită pentru înfăptuirea 
hotărîrÎAor Congresului al XI-lea, a Pro
gramului! partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare t’pre comunism.

Așa cum se arată și în Programul 
partidului, broblemele făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate sînt 
deosebit de i'omplexe, ele presupun per
fecționarea activității economice, crește
rea forțelor dț producție, precum și per
fecționarea relațiilor de producție, a for
melor de eduitație, a formelor de parti
cipare la conducerea societății a tuturor 
oamenilor muncii. Tocmai de aceea este 
necesar ca în activitatea noastră să ac
ționăm în mod consecvent pentru ca în 
perioada pe care o străbatem acum — 
a primului plan cincinal de după adop
tarea Programului partidului, parte in
tegrantă a acestui program — să asigu
răm mersul ferm înainte al țării în toate 
domeniile de activitate.

După cum ați văzut, planul cincinal 
actual se realizează cu succes. Anul tre
cut și în șase luni ale acestui an am 
obținut realizări însemnate, chiar depă
șirea producției industriale. S-a realizat 
cu succes și sarcina de creștere a pro
ductivității muncii, s-au înfăptuit în via
ță un șir de măsuri privind ridicarea 
nivelului tehnic al producției, creșterea 
eficienței economice, reducerea cheltuie
lilor materiale.

Pe această bază, s-a întocmit planul 
pe 1978, pe care l-am adoptat astăzi, cg 
asigură dezvoltarea în continuare, în 
ritm înalt, a tuturor sectoarelor econo
miei naționale. După cum reiese, por
nim de la început cu o depășire destul 
de însemnată a nivelului prevăzut ini
țial pentru dezvoltarea industriei în anul 
viitor.

Nu doresc să mă opresc acum asupra 
problemelor planului. Ele sînt clare. 
Sarcinile sînt pe măsura capacităților de 
producție, a dotării de care dispune eco
nomia noastră în toate ramurile. Ca să 

fiu mai precis, avem chiar o anumită 
rezervă de capacități de producție, pen
tru că nu se realizează, chiar și prin 
prevederile suplimentare, mobilizarea 
maximă a rezervelor de care dispune 
economia noastră. Sînt create deci toate 
condițiile pentru realizarea prevederilor 
planului pe anul viitor, chiar pentru de
pășirea lor.

Pentru a realiza cu succes planul pe 
anul viitor și, desigur, și pe anul acesta, 
sînt necesare măsuri hotărîte pentru ca 
toate capacitățile de producție să lucreze 
la parametrii proiectați, pentru creșterea 
indicelui de folosire a mașinilor, ținînd 
seama că acesta se găsește încă sub pre
vederile planului cincinal.

Sînt necesare măsuri hotărîte pentru 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
întregii producții. Am realizat, într-ade- 
văr, lucruri bune în acest domeniu în 
primul an și jumătate al cincinalului, 
dar nu este mai puțin adevărat că există 
și anumite rămîneri în urmă în însuși
rea unor mașini și utilaje, în introdu
cerea în producție a rezultatelor cerce
tării științifice, în asimilarea tehnolo
giilor noi. Mai cu seamă există rămî
neri în urmă la mașinile-unelte grele, 
tractoare, autobasculante și la alte1 pro
duse din domeniul construcțiilor de ma
șini și utilaje. Se impune să se acțione
ze cu hotărîre pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă, pentru realizarea unei 
devansări a programului de însușire și 
dare în producție a mașinilor și utila
jelor.

1. C.C. al P.C.R. a aprobat proiectele Planului 
național unic de dezvoltare economică și socială 
și Bugetului de stat pe anul 1978.

Apreciind că orientările fundamentale ale pla
nului și bugetului pe 1978 se înscriu pe linia 
Directivelor și obiectivelor hotărîte de Congresul 
al XI-lea, plenara subliniază că prevederile pen
tru anul viitor asigură condiții pentru realizarea 
ritmurilor și proporțiilor stabilite pentru perioada

Problema calității, a ridicării nivelului 
tehnic se pune însă pentru toate ramu
rile de producție. Nu doresc să mă 
opresc acum la acestea : problemele s-au 
discutat, sarcinile sînt prevăzute în plan. 
Se impune ca toate ministerele, organele 
și organizațiile de partid să acționeze cu 
mai multă fermitate și energie în vede
rea realizării lor.

O problemă deosebită asupra căreia 
trebuie să insistăm în viitor este crește
rea eficienței activității economice. A- 
ceasta presupune să se acționeze mult 
mai hotărît în direcția reducerilor con
sumurilor materiale, a cheltuielilor de 
producție. în general, cu toate rezulta
tele bune obținute în primul an și jumă
tate al acestui cincinal, atît în producție, 
cît și în investiții continuăm să realizăm 
consumuri mai mari decît în alte țări. 

în mod deosebit trebuie să ne preocu
pe reducerea substanțială a consumului 
de combustibil și energie. După datele 
pe care le avem, la o unitate de produs 
național noi consumăm de două ori mai 
mult combustibil și energie decît țările 
industrializate dezvoltate. Avem deci 
încă rezerve uriașe. Există risipă, chel
tuieli ridicate, tehnologii cu consumuri 
deosebit de mari. în același timp, s-a 
acționat slab pentru recuperarea ener
giei. S-au întocmit programe în această 
privință, nu doresc să mă opresc acum 
asupra lor. Atrag însă foarte serios a- 
tenția că problema reducerii consumuri
lor de combustibil și de energie, în ge
neral a consumurilor materiale, consti
tuie problema numărul' unu a eficienței 
economice, a creșterii venitului național, 
a dezvoltării economiei noastre națio
nale. Avem programe amănunțite și pen
tru recuperarea produselor secundare și 
folosirea deșeurilor, pentru strîngerea și 
colectarea lor, inclusiv de la cetățeni. 
Este necesar ca toate organismele de 
stat, organizațiile și organele de partid 
să acționeze energic pentru realizarea 
lor.

O altă problemă căreia trebuie să-i 
acordăm atenție sporită este creșterea 
mai rapidă a productivității muncii. Am 
obținut și în acest domeniu unele re
zultate bune în primul an și jumătate 
al cincinalului. Cu toate acestea, produc
tivitatea muncii la noi este de cîteva ori 
mai mică decît în țările dezvoltate eco
nomic. Or, pentru a realiza sarcinile 
Congresului al XI-lea, prevederile Pro
gramului partidului de a ajunge din ur
mă țările dezvoltate din punct de vede
re economic, este necesar să realizăm o 
creștere mult mai rapidă’ a productivi
tății muncii.

Cunoașteți datele, situația, știți că per
sonalul neproductiv este încă mare și că, 
chiar în sectoarele productive, pi'ckiuc- 
tivitatea muncii este mică. Căile de creș
tere mai rapidă a productivității au fost, 
de asemenea, discutate și stabilite în 
plan. Trebuie să mergem ferm pe calea 
mecanizării și automatizării producției, 
precum și a reducerii personalului ne
productiv și a trecerii lui în activitate 
productivă. Nu este nici un pericol că 
va rămîne cineva fără lucru. Un număr 
mai mare din personalul existent în 
serviciile auxiliare trebuie trecut în ac

tivitatea productivă. Aș dori să atrag a- 
tenția județelor, întreprinderilor și mi
nisterelor care au raportat aici realiza
rea unei creșteri suplimentare, de 2 la 
sută, a productivității în raport cu pla
nul să nu se mulțumească cu aceasta, 
să acționeze pentru a obține o creștere 
mult mai mare a productivității muncii. 
Să fim conștienți că, dacă vrem să li
chidăm rămînerea în urmă, trebuie să 
facem eforturi mari. Fără aceasta nu 
vom putea realiza cele prevăzute în Pro
gram. De aceea, problema creșterii mult 
mai rapide a productivității muncii, ca 
și reducerea cheltuielilor materiale și a 
consumului în producție trebuie să stea 
în centrul întregii noastre activități eco
nomice. Numai pe această bază vom ob
ține o creștere mai accelerată a venitu
lui național.

Noi pregătim, spre a supune Conferin
ței Naționale, orientările pentru noul 
plan cincinal și avem în vedere o creș
tere mai accentuată a venitului național 
în cincinalul următor, în raport cu pre
vederile planului de lungă durată. Pen
tru aceasta este necesar ca în cincinalul 
actual, în fiecare an, să obținem rezul
tate mult mai bune.

£> problemă căreia trebuie să-i acor
dăm, de asemenea, o atenție deosebită ■ 
este aceea a investițiilor. Există toate 
condițiile pentru înfăptuirea • obiectivelor 
prevăzute în plan. Ceea ce se impune 
este să asigurăm realizarea la timp și 
darea în producție a tuturor capacități
lor prevăzute. Or, pe primele 5 luni ale 
acestui an avem la investiții o rămî- 
nere în urmă de 9 miliarde lei. Situația 
a fost discutată, s-au luat un șir de mă
suri ; aici, unii tovarăși au raportat că 
au recuperat ceva din rămînerea în urmă 
și că vor asigura pînă la sfîrșitul anului 
recuperarea integrală. Aceasta este o 
condiție a realizării planului cincinal, a 
dezvoltării -economico-sociale a tării.

Nu doresc să intru în amănunte ; s-au 
stabilit măsuri cu ministerele, pe ju
dețe. S-a ridicat însă problema forței de 
muncă. Este greu de acceptat ca un ju
deț să nu poată realiza programul de in
vestiții industriale și de construcții de 
locuințe datorită lipsei de muncitori, 
cînd pe economie avem 350 000 munci
tori necalificați și aproape 600 000 mun
citori auxiliari. Deci, cu aproape 1 mi
lion de oameni în aceste sectoare, tova

rășii din construcții se plîng că le lip
sesc 25 000 de muncitori. Vreau să arăt 
aici, în fața membrilor Comitetului Cen
tral, a tovarășilor care conduc întreprin
deri, a organelor județelor, că trebuie să 
trecem hotărît la deplasarea celor ce 
lucrează în munca necalificată și în sec
toarele auxiliare spre investiții, con
strucții industriale și construcții de lo
cuințe. Chiar dacă am lua 100 000 de oa
meni dintr-un milion nu vom afecta cu 
nimic desfășurarea normală a activității. 
Practic, din trei inși, doi ar putea ră
mîne să lucreze în serviciile auxiliare, 
iar unul să treacă în investiții. Pentru 

anul acesta, problema este însă mai sim
plă — este vorba de a deplasa în acest 
domeniu 50 000—60 000 de oameni. Pe 
această cale trebuie ca, în două-trei 
săptămîni, să se acopere complet nece
sarul de forță de muncă pentru investi
țiile industriale și pentru construcții de 
locuințe și social-culturale. Trebuie să 
nu uităm că am suplimentat planul de 
locuințe pe anul acesta și avem de rea
lizat 220 mii de apartamente. Anul vii
tor vom construi același volum de lo
cuințe și, ca atare, trebuie să luăm toa
te măsurile pentru asigurarea forței de
(Continuare in pag. a ill-a)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI CMfllETU CENÎRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST RUMÂN

Miercuri, 29 iunie 1977, au luat sfîrșit lucrârile 
plenarei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, desfășurate sub preșe
dinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România.

Au participat, ca invitați, primi-secretari ai 
comitetelor județene de partid, șefi ai secțiilor 
C.C. al P.C.R., unele cadre din ministere și insti
tuții centrale, redactori-șefi ai presei centrale 
care nu sînt membri ai Comitetului Central.

in cadrul plenarei comune au luat cuvîntul 
tovarășii Ștefan Mocuța, loan Avram, Virgil Tro- 
fin, Suzana Gâdea, George Homoștean, Lina 
Ciobanu, Gheorghe Pop, Titus Popovici, Neculai 
Agachi, llie Radulescu, Ion Licu, Dezideriu Szi- 
lagyi, Mihail Florescu, Magdalena Filipaș, Ion 
Tudor, Gheorghe Bobocea, Eugen Barbu, Adal
bert Crișan, Teodor Coman, Ion Traian Ștefă- 
nescu, Gelu Kahu, Cornel Burtică, Simion Do- 
brovici, Dumitru Ghișe, Dumitru Bălan.

în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și-au însușit în întregime apre
cierile, orientările și sarcinile formulate de 
secretarul general al partidului.

Dezbătînd și aprobind documentele supuse 
plenarei. Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român a adoptat hotărîri corespunzătoare.

Plenara C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale a relevat 
rolul de prim ordin al secretarului general al 
Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în inițierea și elaborarea acestui 
complex de măsuri care îmbrățișează principa
lele domenii ale vieții noastre economice, so
ciale și politice, ca de altfel în întreaga activi
tate de perfecționare continuă a organizării și 
conducerii societății noastre în actuala etapă a 
edificării socialismului, contribuția sa esențială 
la transpunerea concretă ,în viață a Programului 
partidului, a hotărîrilor Congresului al XI-lea.

1976—1980, îmbunătățirea amplasării teritoriale a 
forțelor de producție și, pe această bază, progre
sul tuturor județelor țării, precum și accentuarea 
laturilor calitative ale întregii activități econo
mice. Elaborarea proiectului de plan s-a desfășu
rat sub îndrumarea nemijlocită a secretarului ge
neral al partidului, care a orientat eforturile spre 
găsirea de soluții menite să dțrcă la punerea în 
valoare, la un nivel superior, a potențialului eco
nomiei noastre, folosirea intensivă a capacităților 
de producție și sporirea productivității muncii, 
valorificarea rațională a bazei de materii primo 
și energetice,'a tuturor resurselor, reducerea în 
continuare a consumurilor materiale, creșterea 
eficienței în toate ramurile, ridicarea neîntreruptă 
a nivelului de trai al populației.

Ansamblul de prevederi ale planului și bugetu
lui pe anul viitor reflectă preocuparea constantă 
a partidului și statului pentru înfăptuirea fermă a 
revoiuției tehnico-științifice în țara noastră, pentru 
sporirea avuției socialiste și dezvoltarea în conti
nuare a bazei materiale necesare înfăptuirii Pro
gramului partidului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

2. C.C. al P.C.R. a aprobat Programul de creș
tere a retribuției și altor venituri, a nivelului de 
trai al populației în cincinalul 1976—1980, inițiat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, expresie preg
nantă a grijii permanente a partidului pentru ri
dicarea bunăstării materiale și spirituale a între
gului popor, a gradului său de civilizație, pildă 
vie a profundului umanism al societății noastre.

Măsurile înscrise în program asigură ca toate 
categoriile de oameni ai muncii să obțină .veni
turi tot mai mari pe baza rezultatelor lor în pro
ducție, în activitatea socială, pe măsura dezvol
tării în ritm intens a Industriei, a tuturor ramu
rilor economiei naționale. înfăptuirea acestui vast 
program, care prevede realizarea și depășirea 
nivelurilor cuprinse în planul cincinal privind ridi
carea veniturilor populației, impune intensificarea 
eforturilor pentru îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor cincinalului, dezvoltarea sus
ținută a forțelor de producție și creșterea supli
mentară a productivității muncii — calea princi
pală de sporire a avuției noastre naționale. Orga
nele și organizațiile de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii sînt chemați să facă totul pentru 
obținerea unor rezultate tot mai bune în produc
ție, asigurind astfel resursele necesare înfăptuirii 
integrale a programului de creștere a bunăstării 
materiale și spirituale a întregului popor.

C.C. al P.C.R. a hotărît ca programul de creș
tere a retribuției și altor venituri, a nivelului de 

trai al populației în cincinalul 1976—1980 să fie 
prezentat Conferinței Naționale a P.C.R., urmînd 
ca, începind de la 1 iulie a.c., să fie aplicat trep
tat, în etape.

3. C.C. al P.C.R. a aprobat, de asemenea, pro
gramul de creștere a veniturilor lucrătorilor din 
agricultura de stat, ale țărănimii cooperatiste și 
ale țăranilor din zona necooperativizată.

Prevederile programului evidențiază grija parti
dului pentru ridicarea nivelului de trai al oame
nilor muncii de la sate, pentru'crearea condițiilor 
în vederea accelerării procesului de apropiere 
treptată a condițiilor de viață de la sate de cele 
de la orașe.

înfăptuirea măsurilor stabilite este strîns legată 
de rezultatele obținute în creșterea producției 
agricole, vegetale și animale, in obținerea unor 
recolte tot mai mari, în dezvoltarea și moderni
zarea continuă a agriculturii. Organele și organi
zațiile de partid, organele agricole trebuie să ia 
toate măsurile pentru mobilizarea întregii țâră- 
nimi, a specialiștilor din agricultură, a tuturor oa
menilor muncii de la sate pentru realizarea pro
gramelor de dezvoltare a producției, consolidarea 
economico-financiară a tuturor unităților agricole, 
asigurînd astfel creșterea aportului acestei ra
muri importante a economiei noastre la sporirea 
avuției naționale, la progresul general al socie
tății.

4. C.C. al P.C.R. a aprobat măsurile privind 
perfecționarea învățămîntului liceal, profesional 
și superior.

în concordanță cu cerințele actuale și de per
spectivă ale dezvoltării țării noastre, se va 
realiza, într-o concepție unitară, o mai bună or
ganizare și profilare a învățămîntului de toate 
gradele, astfel îneît să se asigure tinerilor o pre
gătire multilaterală și calificarea într-o meserie, 
cunoștințele necesare integrării rapide și efi
ciente în activitatea utilă societății, precum și 
continuării studiilor, specializării în domeniile ne
cesare ale producției și vieții social-economice.

5. C.C. al P.C.R. a adoptat Hotărîrea cu privire 
la creșterea rolului unităților socialiste, al organi
zațiilor obștești, al maselor populare în respec
tarea legalității, sancționarea și reeducarea prin 
muncă a persoanelor care comit abateri și încăl
cări de la normele de conviețuire socială și legile 
țării.

Măsurile stabilite reprezintă o înaltă expresie a 
forței și umanismului societății noastre, a grijii 
partidului pentru om, a dezvoltării și adîncirii de
mocrației noastre socialiste, a procesului de per-

(Continuare in pag. a IV-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a primit delegația Uniunii Africane a Poporului 
Zimbabwe (ZAPU)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri 
după-amiază, delegația Uniunii Afri
cane a Poporului Zimbabwe (ZAPU), 
condusă de Joshua Nkomo. președin
tele organizației, care face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Președintele ZAPU a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Par
tidului Comunist Român. întregului 
nostru popor un călduros salut din 
partea organizației sale și a poporu
lui Zimbabwe. Totodată, el a expri
mat sincere mulțumiri și profundă 
recunoștință pentru sprijinul perma
nent acordat dc România poporului 
Zimbabwe in lupta sa împotriva do

minației străine, pentru libertate și 
independență.

In timpul întrevederii, președintele 
Joshua Nkomo a făcut o prezentare 
a luptei pe care o desfășoară poporul 
Zimbabwe, atit pe plan politic și di
plomatic, cît și pe plan militar, pen
tru înfăptuirea năzuințelor sale de 
libertate și independență, pentru a- 
firmarea deplină a dreptului său de 
a deveni stăpîn pe propriile destine.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate, a asigurat pe oaspeți de în
treaga solidaritate a partidului si po
porului nostru și a rugat să se trans
mită tuturor luptătorilo’- pentru eli
berarea poporului Zimbabwe cele mai 
calde urări de succes în lupta dreap
tă pe caro o duc. Salutînd cu satis
facție progresele realizate în colabo
rarea dintre mișcările de eliberare 
din Zimbabwe. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că. după părerea 
Partidului Comunist Român. în îm
prejurările actuale o importanță deo
sebită capătă realizarea unei strinse 
conlucrări și unități de acțiune, atît

pe plan național cît și pe plan afri
can. pentru a asigura victoria cit mai 
rapidă in lupta pentru cucerirea și 
consolidarea independenței, pentru a- 
sigurarea dezvoltării economico-so
ciale, progresului și bunăstării fiecă
rei națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale relațiilor dintre P.C.R. și 
ZAPU. subliniindu-se cu satisfacție 
evoluția pozitivă a acestor relații, 
precum și dorința comună de a le 
dezvolta și in viitor, aceasta servind 
intereselor ambelor popoare, cauzei 
libertății, independenței, luptei îm
potriva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. cauzei pă
cii și colaborării internaționale.

în interesul dezvoltării și mai In
tense a prieteniei și relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Africană a Poporului Zimbabwe 
(ZAPU), s-a convenit înființarea în 
Capitala României a unei reprezen
tanțe a ZAPU.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
ambianță cordială, prietenească.
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HOTĂRÎREA
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
cu privire la creșterea rolului și răspunderii organizațiilor de partid și de stat, de masă și obștești, 
a uniunilor de creație, a conducerilor colective ale redacțiilor, Radioteleviziunii, editurilor, 
caselor de filme, instituțiilor de spectacole in activitatea de informare și educare a oamenilor muncii

înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, a Programului partidului de edi
ficare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism impune perfecționarea per
manentă a organizării și conducerii so
cietății, creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului în întreaga viață 
economico-socială, participarea tot mai 
largă și activă a maselor populare la 
elaborarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului, la asigurarea bunului 
mers al activității în toate domeniile, la 
conducerea societății. în acest cadru ge
neral este necesar să se acționeze con
secvent și pentru îmbunătățirea continuă 
a conducerii activității politico-ideolo- 
gice și cultural-educative, pentru ridi
carea la un nivel tot mai înalt a conți
nutului muncii în acest important sector 
al vieții noastre sociale.

Comitetul Central apreciază că, în ul
tima vreme, a sporit rolul mijloacelor 
de informare în masă, creația de artă a 
înregistrat o puternică efervescență, are 
loc o înflorire fără precedent a vieții 
spirituale a întregii societăți. La baza 
activității ideologice, politice și cultural- 
educative din țara noastră stau concepția 
revoluționară despre lume și viață a 
partidului, materialismul dialectic și is
toric, politica de edificare a noii orîn- 
duiri, înaltele principii ale eticii și echi
tății socialiste.

în anii socialismului, în societatea 
noastră au avut loc profunde transfor
mări revoluționare : economice, politice 
și sociale, precum și în structura de 
clasă, în relațiile dintre oameni, în gîn- 
direa și în modul lor de viață. Societatea 
noastră, care a lichidat pentru totdeauna 
exploatarea omului de către om, precum 
și nedreptățile sociale și naționale, este 
alcătuită astăzi din clase sociale prie
tene, animate de aceleași interese și as
pirații, care conlucrează strîns pentru 
înfăptuirea Programului partidului, a 
politicii sale interne și externe.

Totodată, orînduirea noastră cunoaște 
un proces tot mai larg și profund de 
dezvoltare a democrației socialiste, de 
întărire a conducerii colective în între
prinderi și instituții, la toate nivelurile 
și în toate domeniile, exercitîndu-se tot 
mai eficient influența și controlul direct 
al maselor largi populare asupra activi
tății economice, sociale, ideologice și 
cultural-educative. Se accentuează pro
cesul de trecere a unora din funcțiile și 
atribuțiile statului în seama organisme
lor obștești, ale colectivelor de oameni 
ai muncii, ca expresie legică a mersului 
nostru înainte pe calea socialismului și 
comunismului. Aceasta determină creș
terea continuă a răspunderii colectivelor 
de oameni ai muncii, a organismelor de
mocratice de conducere, pentru bunul 
mers al întregii vieți publice din patria 
noastră.

în lumina acestor realități, a particu
larităților actualei etape de dezvoltare 
a societății noastre socialiste și ținînd 
seama de amploarea activității politico- 
ideologice și cultural-educative, de sar
cinile tot mai complexe ce se pun în fața 
instituțiilor și organismelor cu acest pro
fil, se impune ridicarea spiritului de 
răspundere al comuniștilor, al cadrelor 

ce lucrează în acest domeniu, iar în con
ducerea organismelor respective un rol 
tot mai important trebuie să capete 
formele de conducere colectivă, colec
tivele înseși, masele largi de oameni 
ai muncii, adevărații beneficiari ai ar
tei, științei, culturii, ai activității pu
blicistice. în aceste condiții sînt ne
cesare reorganizarea și modificarea a- 
tribuțiilor Comitetului de presă și tipă
rituri, care exercită controlul preventiv 
în aceste domenii, întreaga răspundere 
a controlului revenind instituțiilor res
pective, conducerii colective a acestora, 
organelor însărcinate de partid și de stat 
să îndrume munca ideologică și cultu- 
ral-educativă din țara noastră.

în scopul perfecționării organizării și 
conducerii organelor de presă, a Radio
televiziunii, editurilor, studiourilor cine
matografice și instituțiilor teatrale de tot 
felul, pentru creșterea rolului și răspun
derii organizațiilor de partid, comu
niștilor, oamenilor muncii în asigura
rea bunei desfășurări a activității aces
tora, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român hotărăște :

1. Corespunzător locului deosebit pe 
care partidul și societatea noastră îl a- 
cordă presei și Radioteleviziunii, litera
turii și artei, întregii activități cultural- 
educative, este necesar să sporească con
tribuția acestora la dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor, promovarea 
principiilor eticii și echității socialiste și 
formarea omului nou, transpunerea în 
viață a politicii partidului nostru, a ho
tărîrilor adoptate de Congresul al XI- 
lea al P.C.R.

2. Organele și organizațiile de partid, 
activiștii, cadrele de partid, comuniștii, 
toți lucrătorii din redacții și edituri, de 
la Radioteleviziune, din celelalte institu
ții de artă și cultură poartă întreaga 
răspundere pentru conținutul și orienta
rea activității din domeniile respective, 
pentru aplicarea în viață a hotărîrilor 
și sarcinilor izvorîte din documentele de 
partid, din indicațiile secretarului gene
ral al partidului.

3. în făurirea valorilor spirituale ale 
națiunii noastre socialiste, în elaborarea 
și înfăptuirea politicii partidului în do
meniul activității politico-ideologice și 
cultural-educative trebuie să sporească 
tot mai mult răspunderea maselor popu
lare, în spiritul principiilor și practicii 
democrației noastre socialiste, al condu
cerii tuturor domeniilor de activitate, a 
întregii societăți de către înșiși construc
torii noii noastre orînduiri.

4. în vederea îmbunătățirii conducerii 
colective, în redacțiile ziarelor și revis
telor, la Radioteleviziune, în edituri, in
stituții de spectacole, la casele de filme 
și studiourile cinematografice se vor 
crea consilii de conducere, din care vor 
face parte, după caz, reprezentanți ai 
organelor centrale și locale de partid, ai 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Uniunii Tineretului Comunist, 
ai altor organizații de masă și obștești, 
ai Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, uniunilor de creație, Consiliului 
ziariștilor, precum și lucrători din insti
tuțiile respective, oameni ai muncii din 
întreprinderi.

Lunar, consiliile de conducere vor a

naliza activitatea acestor instituții, mo
dul în care ele își duc la îndeplinire 
sarcinile ce le revin, vor stabili măsu
rile necesare pentru îmbunătățirea 
muncii de informare și educare socia
listă a maselor.

5. Consiliile de conducere ale organe- . 
lor de presă vor purta întreaga răspun
dere pentru conținutul politic, ideologic 
și calitatea materialelor publicate, mi- 
litînd permanent pentru traducerea în 
viață a politicii partidului, a principii
lor eticii și echității socialiste, pentru 
generalizarea experienței înaintate și 
promovarea noului în toate domeniile 
vieții și activității sociale, pentru com
baterea neajunsurilor și fenomenelor ne
gative și exprimarea opiniei înaintate a 
celor ce muncesc, a maselor largi de con
structori ai socialismului. Ele vor asigu
ra respectarea strictă a Legii presei, a 
tuturor legilor țării, păstrarea secretului 
de stat, informarea corectă și obiectivă 
a opiniei publice.

Consiliul de conducere desemnează 
colegiul de redacție, care, sub conducerea 
redactorului-șef, răspunde pentru activi
tatea operativă a organului de presă, de 
modul în care îndeplinește sarcinile ce 
i-au fost încredințate.

6. Răspunderea directă pentru conți
nutul politic și ideologic și nivelul artis
tic și publicistic al emisiunilor de Radio
televiziune revine consiliului de condu
cere.

Consiliul va constitui o comisie, con
dusă de directorul general al Radiotele
viziunii, care va îndruma și controla 
întreg procesul de elaborare a emisiu
nilor, va aproba difuzarea acestora, asi- 
gurînd orientarea fermă a programelor 
în conformitate cu hotărîrile și indicații
le conducerii partidului.

Se vor lua măsuri pentru îmbunătăți
rea organizării activității de conducere, 
asigurîndu-se o mai bună repartizare a ■ 
cadrelor de răspundere ale Radiotelevi
ziunii pe domenii și sectoare de activi
tate.

în scopul îmbunătățirii continue a 
conținutului emisiunilor, pe lîngă redac
țiile Radioteleviziunii se vor constitui 
comisii pe domenii — formate din acti
viști de partid, reprezentanți ai uniuni
lor de creație, alți oameni de cultură și 
artă, specialiști, oameni ai muncii, care 
vor viziona și selecționa cele mai va
loroase emisiuni cu caracter social-edu- 
cativ și cultural-artistic.

7. Uniunile de creație poartă răspun
derea pentru îndrumarea activității li- 
terar-artistice, organizînd secții, comisii, 
cercuri și cenacluri, în cadrul asociații
lor și filialelor, pentru dezbaterea am
plă a lucrărilor ce urmează să fie pre
zentate spre tipărire, să fie transpuse 
în scenă sau pe peliculă.

Dezbaterea într-un cadru larg, demo
cratic, în prezența autorilor și cu parti
ciparea criticilor de artă, a operelor de 
literatură și artă trebuie să ducă la per
fecționarea lucrărilor, în concordanță cu 
exigențele ideologice, artistice și știin
țifice tot mai înalte ale societății noastre, 
la înflorirea continuă a creației literar- 
artistice, atît în limba română, cît și în 
limbile naționalităților conlocuitoare.

Pentru lucrările cu caracter științific, 
academiile de științe, institutele de cer
cetări poartă răspunderea asupra conți

nutului acestora, a ținutei teoretice și 
utilității practice a contribuțiilor oame
nilor de știință și cercetătorilor, a apor
tului acestor lucrări la progresul știin
ței și tehnicii românești. în ce privește 
lucrările din domeniul științelor sociale, 
răspunderea pentru orientarea ideologică 
și politică și conținutul de idei al aces
tora o au Academia de științe sociale 
și politice. Academia „Ștefan Gheor
ghiu", institutele de cercetări din acest 
domeniu. în scopul îndeplinirii acestor 
atribuții și răspunderi, organismele res
pective trebuie să asigure dezbaterea 
largă, democratică a lucrărilor, consti
tuind comisii de specialiști care să de
cidă asupra trimiterii lor spre publicare.

8. Se vor constitui, de asemenea, co
misii centrale de specialitate pe lîngă 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste 
— pentru problemele editoriale, cinema
tografice și teatrale — și pe lîngă Con
siliul Național pentru Știință și Tehno
logie și academii — pentru problemele 
cu caracter științific — care vor exer
cita îndrumarea și controlul activității 
din domeniile respective. Totodată, co
misiile centrale vor îndeplini și funcția 
de organe de apel în cazul unor diver
gențe între autori și instituții, soluțio- 
nînd problemele legate de lucrările afla
te în litigiu.

Din comisiile centrale vor face parte 
reprezentanți ai Comitetului Central al 
P.C.R. De asemenea, vor intra în compo
nența acestora activiști de partid și de 
stat, specialiști, reprezentanți ai uniuni
lor de creație, academiilor și institute
lor de cercetări, alți oameni ai muncii.

9. Răspunderea principală pentru ori
entarea conținutului și calitatea lucrări
lor literare, artistice și științifice, a arti
colelor și informațiilor de presă o poar
tă autorii înșiși.

10. în toate editurile se. vor crea con
silii de conducere, din care vor face 
parte activiști de partid și de stat, re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, ai academiilor, in
stitutelor de cercetări științifice, ministe
relor tutelare și uniunilor de creație. 
Acestea poartă răspunderea pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții a 
programului editorial, stabilit în confor
mitate cu linia politică a partidului.

Consiliile de conducere vor forma co
misii, sub conducerea directorului edi
turii, care vor răspunde direct de înfăp
tuirea sarcinilor ce revin acestor insti
tuții, avizînd trimiterea la tipar a ma
nuscriselor.

Consiliile de conducere și comisiile 
din edituri se vor sprijini în tot mai 
mare măsură pe activitatea uniunilor de 
creație, a academiilor și institutelor de 
cercetări, valorificînd pe scară tot mai 
largă lucrările prezentate și distinse în 
cadrul Festivalului național „Cîntarea 
României", manifestare amplă, cu carac
ter național, a spiritului creator al po
porului nostru.

11. La casele de filme și studiourile 
cinematografice se vor constitui consilii 
de conducere, care, sub îndrumarea și 
controlul direct al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, vor răspunde pentru 
întreaga activitate de realizare a produc
ției naționale cinematografice, pentru 
conținutul ideologic, politic și calitatea 

filmelor artistice, documentare și de 
animație, în concordanță cu orientările 
politicii culturale a partidului, cu cerin
țele maselor largi de spectatori.

12. Consiliile de conducere ce se vor 
crea în teatrele dramatice, de operă și 
operetă, în filarmonici și ansambluri ar
tistice vor răspunde de buna desfășurare 
a activității acestor instituții, asigurînd 
spectacole de înaltă ținută ideologică și 
artistică, cu un pronunțat mesaj revolu
ționar, umanist, care să valorifice crea
ția originală de autentică valoare, atît 
din trecut, cît și din prezent, precum și 
opere reprezentative din cultura altor 
popoare, contribuind astfel la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a spectatorilor, la 
formarea gustului pentru frumos al oa
menilor muncii, la îmbogățirea vieții 
spirituale a întregului nostru popor.

13. Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Ministerul Afacerilor Externe, 
academiile, Radioteleviziunea, institu
țiile de presă, cultură și artă, uniunile 
de creație trebuie să acționeze pentru 
larga răspîndire peste hotare a valorilor 
culturii materiale și spirituale ale po
porului nostru și popularizarea în lume 
a mesajului de colaborare și pace al na
țiunii noastre. Se vor intensifica traduce
rea în limbi străine și difuzarea peste 
hotare a creației noastre literar-artistice, 
a publicisticii inspirate din viața și 
munca poporului, din idealurile socialis
mului și comunismului.

Totodată, în spiritul politicii partidu
lui și statului, se va asigura difuzarea în 
țara noastră a operelor de artă revolu
ționare, progresiste, umaniste ale altor 
popoare, a presei străine.

Pornind de la convingerea că circui
tul mondial de valori spirituale contri
buie la mai buna cunoaștere reciprocă, 
apropierea și întărirea prieteniei între 
popoare, la îmbogățirea patrimoniului 
civilizației umane, se va asigura o par
ticipare tot mai largă și activă a Româ
niei la schimburile culturale internațio
nale, pe baza principiilor reciprocității, 
în spiritul politicii externe a partidului 
nostru de dezvoltare a raporturilor de 
conlucrare cu toate țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, indiferent de orînduire so
cială.

Pentru intensificarea schimburilor 
culturale internaționale ale României se 
va crea „Centrul național de promovare 
a prieteniei și colaborării cu alte po
poare".

14. Comitetul pentru presă și tipărituri 
se va reorganiza și își va modifica atri
buțiile, urmînd să exercite controlul de 
stat asupra realizării programului de ti
părituri, al aplicării legilor în domeniul 
presei și tipăriturilor, să se ocupe de 
buna gospodărire a mijloacelor financia
re și materiale și creșterea eficienței e- 
conomice a activității presei, de respec
tarea condițiilor de apariție și difuzare 
a ziarelor și publicațiilor periodice. Tot
odată, acest organism va participa la 
activitatea de atestare a ziariștilor, ur
mărind aplicarea tuturor prevederilor 
legale privitoare la lucrătorii din presă.

15. în condițiile aplicării acestor mă
suri, cresc în tot mai mare măsură ro
lul și responsabilitatea organelor și or

ganizațiilor de partid, ale activiștilor și 
cadrelor ce lucrează în aceste domenii, 
precum și răspunderea Comisiei ideolo
gice a C.C. al P.C.R., a secțiilor pro
pagandă, presă și Radioteleviziune ale 
C.C. al P.C.R., care vor trebui să urmă
rească cu și mai multă eficiență modul 
de înfăptuire a orientărilor și hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., Congre
sului Educației Politice și al Culturii So
cialiste, a indicațiilor secretarului general 
al partidului cu privire la continua îm
bogățire a conținutului muncii politico- 
ideologice și cultural-educative și ridica
rea nivelului întregii vieți spirituale din 
patria noastră.

în mod corespunzător sporește rolul 
Consiliului Culturii și Educației Socia
liste, al Consiliului Național al Radio
televiziunii, al altor instituții centrale, în 
îndrumarea și controlarea activității din 
domeniile de care răspund.

* fAdoptarea, Ia inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii So
cialiste România, a acestor pnăsuri con
stituie o nouă și grăitoare : expresie a 
profundelor schimbări înnoit oare care au 
loc în societatea noastră, a, perfecționă
rii neîntrerupte a democrației socialiste, 
a largilor libertăți de care se bucură oa
menii muncii, fără deosebire de naționa
litate, a posibilităților neîngrădite de 
manifestare a personalității umane în 
sfera creației de artă, a vieții spirituale, 
a garantării în fapt de către statul nos
tru a libertății de opinie și exprimare 
prin intermediul organelor de presă. A- 
ceasta marchează o nouă și importantă 
etapă în perfecționarea muncii și con
ducerii colective în toate domeniile de 
activitate, în participarea nemijlocită a 
oamenilor muncii la elaborarea și înfăp
tuirea politicii partidului și statului, la 
conducerea întregii activități.

Chezășia îndeplinirii în continuare cu 
succes a sarcinilor de mare răspundere 
ce revin instituțiilor ideologice, de presă, 
cultural-artistice și de educație este 
exercitarea la un nivel tot mai înalt a 
rolului conducător al partidului în sfera 
Activității de formare a conștiinței socia
liste a oamenilor muncii, în orientarea 
diferitelor sectoare ale suprastructurii 
noastre socialiste, corespunzător cerințe
lor actualei etape a edificării noii orîn
duiri în Republica Socialistă România. 
Aceasta impune sarcini de mare răspun
dere organizațiilor de partid, comuniști
lor care lucrează în aceste organisme și 
instituții în promovarea orientării lor 
juste și sporirea rolului lor în ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor, în forma
rea omului nou.

Comitetul Central își exprimă convin
gerea că aceste măsuri, de o deosebită 
importanță pentru viața ideologică și 
cultural-educativă din țara noastră, vor 
contribui la perfecționarea activității 
organelor de conducere colectivă ale pre
sei,editurilor, instituțiilor de artă și cul
tură, la creșterea răspunderii lor în în
făptuirea politicii partidului în acest do
meniu. Fără îndoială că aceasta va da un 
nou și puternic avînt întregii activități 
publicistice și de creație literar-artistică, 
muncii politico-ideologice și cultural-e
ducative, va duce la înflorirea și mai pu
ternică a vieții spirituale a societății 
noastre socialiste.

CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR
Cuvîntul tovarășului

Ștefan Mocuța
De la bun început doresc 

să-mi exprim acordul deplin cu 
conținutul și prevederile docu
mentelor plenarei, care concreti
zează dimensiunile progresului 
material și spiritual al patriei în 
cel de-al III-lea an al cincinalu
lui afirmării revoluției tehnico- 
științifice. Elaborate sub îndru
marea directă și cu contribuția 
decisivă a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, proiectele planului 
național unic și al bugetului pe 
anul 1978 pornesc de la nivelul 
atins în dezvoltarea materială și 
spirituală a tării, se Întemeiază 
pe concepția materialismului 
dialectic și istoric, pe cunoaște
rea tot mai cuprinzătoare a ac
țiunii legilor obiective care gu
vernează dezvoltarea socială, iau 
in considerare tendințele princi
pale ale revoluției tehnico-știin- 
tifice și corelează judicios cerin
țele dezvoltării patriei cu posi
bilitățile de care dispunem. Ele 
orientează eforturile principale 
ale poporului nostru în direcția 
creșterii puternice a forțelor de 
producție, baza materială a spo
ririi venitului național și a ri
dicării standardului de viată si 
civilizație al celor ce muncesc.

Prin prevederile lor. olanul și 
bugetul asigură înfăptuirea con
secventă a politicii partidului de 
dezvoltare multilaterală si în 
ritm rapid a economiei naționa
le. prin alocarea unei părți în
semnate din venitul national 
pentru fondul de dezvoltare eco
nomico-socială și înfăptuirea 
unui vast program de investiții, 
prin creșterea potențialului eco
nomic al industriei, moderniza
rea structurii ei și accentuarea 
rolului ei conducător in econo
mia tării.

în același timp, proiectul pla
nului asigură continuarea poli
ticii partidului de așezare rațio
nală și echilibrată a forțelor de 
producție pe teritoriul patriei, 
de dezvoltare economico-socia
lă multilaterală a tuturor jude
țelor. Una din caracteristicile 
definitorii ale proiectului planu
lui național unic o constituie 
orientarea eforturilor în con

cordanță cu indicațiile dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, spre ridicarea ni
velului calitativ al întregii ac
tivități economico-sociale, spre 
creșterea rolului factorilor in- • 
tensivi ai dezvoltării șl ai efi
cienței economice.

De asemenea, ca urmare a a- 
plicării inițiativei și a indica
țiilor dumneavoastră, anul 1978 
va marca un nou moment cali
tativ în înfăptuirea politicii 
partidului nostru de creștere a 
nivelului bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor. 
Edificatoare în acest sens sînt, 
înainte de toate, prevederile 
privind încheierea în anul vii
tor a primei etape de creștere 
a retribuției reale a personalu
lui angajat, creșterea substan
țială a veniturilor țărănimii, 
sporirea volumului de mărfuri 
de consum alimentar și neali
mentar ce se vor livra popu
lației și alocarea unor însemna
te fonduri de investiții pentru 
construcția de locuințe și alte 
obiective social-culturale.

Dezvoltarea județului Cluj, ca 
și a tuturor județelor patriei, se 
înșerie firesc în politica partidu
lui de amplasare teritorială rațio
nală, armonioasă și echilibrată a 
forțelor de producție, de ridicare 
a nivelului de industrializare a 
tuturor județelor. In anul viitor, 
și județul Cluj va beneficia de 
un fond de investiții mai mare 
decit in acest an. Cea mai mare 
parte a acestor fonduri va fi 
destinată industriei.

Aplicarea hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de plenară cu privire 
la invățămînt va duce neîn
doielnic la imbunătățirea struc
turii, organizării și conducerii 
sale, la integrarea tot mai or
ganică a învățăm! ntului cu 
producția, activitatea social- 
politică și cu cercetarea, la îm
bogățirea conținutului său, la 
perfecționarea pedagogiei șco
lare și universitare, la pregă
tirea temeinică, multilaterală, 
teoretică, politică, ideologică și 
practică a tineretului pentru 
muncă și viață.

Locuitorii județului nostru, ti
neri și virstnici, români, ma

ghiari și de alte naționalități, 
văd in prevederile planului in 
profil teritorial grija părinteas
că pe care partidul, dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o acordați 
înfloririi multilaterale a acestui 
loc de tară și vă roagă să pri
miți sentimentele lor de înaltă 
recunoștință și adîncă mulțu
mire, împreună cu încredința
rea că își vor consacra cu en
tuziasm întreaga lor energie și 
pricepere înfăptuirii exemplare 
a sarcinilor ce le revin.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii din industria județului 
au îndeplinit planul producției 
globale pe șase luni în ziua de 
19 iunie. Producția suplimentară 
globală pe șase luni va însuma 
peste 700 milioane lei. O contri
buție hotărîtoare a avut-o spo
rirea rapidă a productivității 
muncii, prevederile de plan la 
acest indicator fiind realizate 
în proporție de 103,5 la sută.

Cu toate realizările obținute, 
sîntem conștienți că rezultatele 
nu reflectă încă posibilitățile 
județului nostru. Din cauza 
unor neajunsuri în munca or
ganelor și organizațiilor de 
partid, a unor conduceri de în
treprinderi, avem unități care

Cuvîntul tovarășului 
loan Avram

Aș dori de Ia început să-mi 
exprim întregul acord cu docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei, apreciindu-le de o deo
sebită importantă pentru în
treaga viată politică și econo
mică a tării, pentru creșterea 
neabătută a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, pentru în
făptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al XI-lea al parti
dului.

Documentele prezentate re
flectă din nou energia si di
namismul pe care partidul 
nostru, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le 
imprimă în conducerea muncii 
de partid si de stat. în direcția 
parcurgerii noii etape, supe
rioară, a edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România. 

nu și-au realizat sarcinile, nu 
s-au încadrat in cheltuielile la 
1 000 de lei producție marfă.

Ne-am reanalizat posibilitățile 
în unitățile industriale din ju
deț. Pe baza acestor analize au 
fost identificate noi rezerve, 
care ne permit să sporim anga
jamentul de depășire a produc
ției globale de la 600 de mi
lioane lei la un miliard si două 
sute de milioane pînă la sfîrși- 
tul acestui an.

Pentru a onora, cu cinste, 
acest angajament, am stabilit 
măsuri concrete în vederea tra
ducerii în viață a hotăririlor 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central de îmbu
nătățire a indicilor de folosire a 
mașinilor-unelte și, pot să vă 
informez că, in luna mai. în 
industria județului am atins în 
acest domeniu nivelul de 85 la 
sută.

Aș vrea să-mi permiteți, în 
încheiere, să asigur plena
ra că organizația de partid 
a județului Cluj, oamenii mun
cii din județul Cluj vor face 
totul pentru a da viață sarcini
lor planului pe 1977, pentru a 
realiza în condiții bune sarcinile 
de plan pe anul 1978.

Vreau să mă opresc la citeva 
probleme în legătură cu rea
lizarea planului pe acest an 
și pregătirea planului- pe 1978. 
Colectivele din întreprinderi
le constructoare de mașini, 
sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, vor 
înregistra, la finele primu
lui semestru, o importantă de
pășire la producția industrială, 
ceea ce va reprezenta o creștere 
de circa 14.4 la sută fată de 
producția globală a aceleiași 
perioade a anului 1976 și de 
circa 15.3 la sută la producția 
marfă, respectîndu-ne în acest 
fel angajamentele asumate.

Producția suplimentară se va 
concretiza în sortimente solici
tate de economia noastră na
țională: produse ale industriei 
electrotehnice, mijloace de au-
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tomatizare electronice, produse 
de mecanică fină si optică, au
toturisme de oraș, tractoare, in
stalații de foraj. Pe lingă aceste 
realizări, vom încheia primul 
semestru cu o accentuată diver
sificare a producției. în această 
perioadă fiind asimilate peste 
370 de produse noi, din care 
numeroase cu parametri tehni- 
co-economici ridicați.

în semestrul II, construcția 
de mașini trebuie să realizeze 
un volum sporit de mașini și 
utilaje, unele chiar în devans. 
Se impune să îmbunătățim, in 
continuare, folosirea capacități
lor de producție, unde. în urma 
acțiunii indicate de conducerea 
partidului, cu sprijinul organe
lor județene de partid, am ajuns 
în această lună la 85 la sută. 
Aceasta va conduce la elimina
rea unor neajunsuri în Îndepli
nirea integrală a sortimentelor 
la unele utilaje, cit si in reali
zarea fondului de marfă pentru 
export, unde, deși înregistrăm o 
creștere de 35 la sută fată de 
aceeași perioadă a anului tre
cut, nu am asigurat întregul 
fond de marfă planificat.

După cum se știe, planul pe 
semestrul următor va trebui 
realizat în condițiile reducerii 
normelor de consum de metal, 
energie si combustibili, față de 
aceeași perioadă a anului trecut. 
Acțiunea inițiată Împreună cu 
Consiliul Național pentru Știin
ță și Tehnologie a condus la gă
sirea soluțiilor de încadrare în 
consumurile prevăzute. Deosebit 
de importantă pentru noi acum 
este realizarea unor măsuri 
perseverente, continue, și nu de 
campanie, pentru a elimina une
le neajunsuri — precum depă
șirile de consum în special in 
sectoarele calde, cît si la chel
tuielile materiale pe produs în 
unele întreprinderi.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la sarcinile ce revin in 
anul viitor industriei construc
toare de mașini, mentionind că 
producția industrială va crește 
cu 14 la sută, iar producția de 
utilaje tehnologice, în special 
pentru industria metalurgică și 
chimică, va înregistra creșteri 
pină la 39 la sută. Pentru a face 
fată sarcinilor sporite la aceste 
categorii de utilaje — a spus 
vorbitorul — am luat măsura ca 
fabricația acestora să fie repar
tizată nu numai în întreprinde-

LA DEZBATERI
rile specializate, ci si la o serie 
de alte unități nespecializate, 
adecvate din punct de ve
dere tehnic, care au tre
cut Încă de pe acum la pre
gătirea acestor fabricații. în 
același context se înscrie și 
prevederea prioritară în planul 
pe 1978 a mașinilor-unelte grele 
atît pentru prelucrarea prin aș- 
chiere, cît și pentru deformare 
plastică, asigurarea acestor uti
laje condiționînd în mod ne
mijlocit dezvoltarea construcției 
de mașini pentru producția de 
echipament tehnologic de per
formanță.

Continuînd mutațiile calitati
ve prin care producția noastră 
de mașini-unelte se înscrie în 
parametrii progresului tehnolo
gic contemporan, planul pe anul 
viitor prevede realizarea unui 
volum de 2,6 ori mai mare față 
de 1977 la mașini-unelte cu co
mandă program numerică, cu 
afișaj de cote — mașini de ma
re eficiență, care pînă în pre
zent au fost importate.

în vederea realizării acestor 
sarcini s-a întocmit un program 
de măsuri privind pregătirea 
planului pe 1978, printre care : 
contractarea producției în pro
porție de 60 la sută pînă la 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii și încheierea în linii 
mari a contractării în trimes
trul III, concomitent cu pregă
tirea fabricației corespunzătoa
re în întreprinderi. Pentru a- 
ceasta este necesar ca benefi
ciarii noștri, îndeosebi cei care 
au utilaje tehnologice, să îna
inteze documentațiile tehnice și 
să încheie de urgență contrac
tele. în așa fel ca măsura ini
țiată de a se aproba planul în 
această plenară să aibă efici
ența scontată. In același timp 
este nevoie ca unitățile meta
lurgice să asigure cu prioritate 
otelurile speciale, table inoxi
dabile și alte sortimente pentru 
crearea unor condiții mai bune 
în realizarea planului. în spe
cial pentru producția de utilaj 
tehnologic.

In anul viitor 24,3 la sută din 
producția construcției de mașini 
va fi destinată exportului. Atin
gerea acestui obiectiv este în
soțită de un program amplu de 
înnoire a nomenclatorului de 
produse prin asimilarea in fa
bricație a unor noi mașini, uti

laje cu parametri economici ri
dicați — program în cadrul că
ruia rolul cel mai important îi 
revine concepției proprii.

Vă încredințăm, tovarășe se
cretar general, și încredințăm 
plenara că nu vom precupeți

Cuvîntul 
Virgil

Exprim acordul deplin al or
ganizației județene de partid 
Brașov la documentele de mare 
însemnătate politică, economică 
și socială supuse aprobării 
plenarei de către Comitetul Po
litic Executiv al Comitetului 
Central al partidului nostru.

In legătură cu proiectul pla
nului de dezvoltare economică 
si socială pe anul 1978 aș vrea 
să subliniez că ritmurile de 
creștere a producției, indicato
rii de creștere a eficientei eco
nomice sînt în deplină concor
dantă cu potențialul material si 
uman de care dispunem și cu 
hotărîrile adoptate de Congresul 
al XI-lea al partidului nostru. 
Rezultatele obținute în realiza
rea planului de stat pe primul 
semestru al acestui an, înfăptui
rea si depășirea planului de 
stat pe acest an vor crea Pre
misele de bază ale înfăptuirii cu 
succes si depășirii planului pe 
anul viitor.

Informez plenara că oamenii 
muncii din județul Brașov. în 
urma măsurilor politice și or
ganizatorice luate, a ajutorului 
primit din partea guvernu
lui. a ministerelor, personal 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. au reușit să reali
zeze cu succes planul pe acest 
semestru, vor da o producție 
suplimentară de peste 720 mi
lioane de lei; indicatorul pro
ductivității muncii s-a .realizat 
în condiții bune, avem deja 
un avans de 2 500 lei pe anga
jat in această perioadă.

Aceste rezultate s-au obținut 
în condițiile folosirii mai bune 
a capacităților de producție, și 
îndeosebi a mașinilor si utila
jelor. La secțiile de bază utila
jele sînt folosite în coeficient 
de 86,5 la sută. Credem că vom 
încheia acest an cu un coefi
cient de folosire a utilajelor de

forțele noastre pentru a ne În
deplini și depăși sarcinile, con
știenți că prin aceasta contri
buim la îndeplinirea programu
lui partidului de ridicare a în
tregului nostru popor pe trep
te noi de progres și civilizație.

tovarășului 
Trofin

oel puțin 86,5 la sută pe total. 
Rezultatele obținute se datoresc 
si unei mai bune organizări a 
muncii, întăririi ordinii și dis
ciplinei în producție, precum 
si unor eforturi deosebite făcute 
de oamenii muncii în situația 
in care am fost după calamită
țile naturale ne care le-am avut.

Pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a planului pe 
acest an si a pregătirii planu
lui pe anul viitor, as vrea să 
subliniez citeva lucruri.

în primul rind. este necesar 
să se treacă de îndată, asa cum 
a hotărit Comitetul Politic Exe
cutiv. la încheierea contractelor 
atît pentru valorificarea produ
selor. cît si pentru aproviziona
rea tehnico-materială. precum 
si nominalizarea fizică a pro
ducției prevăzute îp plan. Se 
impune în acest sens din par
tea tuturor ministerelor si in
stituțiilor centrale să se depla
seze în fiecare centrală. în fie
care întreprindere si împreună 
cu noi — comitetul județean de 
partid — să nominalizăm pro
ducția fizică si să găsim soluții 
pentru rezolvarea problemelor 
mari care se mai ridică încă în 
legătură cu soluționarea sarci
nilor pe anul viitor.

în mod special, aș ruga ministe
rele ca să dăm deosebită atentie 
nominalizării producției fizice 
cît mai aproape de valoarea 
producției globale prevăzute în 
Plan și să asigurăm în acest an 
condiții mai bune pentru reali
zarea ritmică a planului înce- 
pînd cu prima lună a anului 
viitor. De asemenea, este necesar 
să ne ocupăm în mod deosebit 
de realizarea condițiilor în ve
derea înfăptuirii planului la ex
port pe anul viitor. Se impune 
ca. împreună cu Ministerul Co-
(Continuare în pag. a IV-a)
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muncă necesare, în vederea realizării in
tegrale a investițiilor industriale și so- 
cial-culturale. în privința aceasta nu 
trebuie să mai admitem nici un fel de 
justificare.

în domeniul proiectării avem o expe
riență bună în această privință. Luni de 
zile s-a discutat de unde să luăm oa
meni care să asigure proiectarea. Am 
ajuns la concluzia să detașăm în acti
vitatea de proiectare specialiști din mi
nistere, din centrale, oameni din apara
tul funcționăresc de planificare și comer
cial. Pînă acum, pe economie, 12 mii de 
oameni au fost trecuți în această activi
tate. S-a îmbunătățit proiectarea și, dacă 
va fi nevoie, vom mai trece un număr 
de oameni spre acest sector. Nu cred că 
undeva se simte lipsa acelora care au 
fost detașați să lucreze în proiectare. De 
altfel, va trebui să analizăm mai bine 
problema folosirii aparatului din minis
tere și centrale. Acesta nu trebuie să fie 
un aparat funcționăresc, el trebuie pus 
să rezolve problemele esențiale care se 
ridică într-un moment sau altul — în 
proiectare, în asistența tehnică din în
treprinderi și așa mai departe. Nu avem 
nevoie de oameni care să facă hîrtii în 
ministere. Noi concepem aparatul cen
tral ca un aparat de îndrumare, care să 
soluționeze problemele, prin care să pu
tem acționa în mod unitar. Din păcate, 
pînă acum nu folosim în mod rațional 
acest aparat.

Deci, în domeniul investițiilor se im
pune o repartizare mai judicioasă a for
ței de muncă existente pentru a asigura 
■resHzarea în bune condiții a sarcinilor 
de plan.

Am vorbit de industrie și de sectorul 
social-cultural — însă aceeași măsură 
este valabilă și pentru-activitatea de in
vestiții din agricultură, unde, de aseme
nea, sînt rămîneri în urmă. Oare din 
numărul d.țstul de mare de oameni care 
lucrează în agricultură nu se pot orga
niza grupe sau echipe de 10—15 oameni 
din fiecare cooperativă sau comună care 
să meargă .‘ă lucreze în investiții ? Va 
afecta aceasta cu ceva culturile din 
comuna respectivă ? Deloc. Unii tova
răși cred că avem în București forța 
de muncă pe care să le-o trimitem 
lor pentru a-și face planul de inves
tiții. Se apelează la armată. în afară 
de atribuțiile ei proprii, armata înde
plinește sarcini economice foarte mari ; 
ea realizează irigarea a 350 de mii hec
tare, lucrează la execuția canalului. Dar 
avem o armată neproductivă în indus
trie și cîteva sute de mii de funcționari, 
precum și armata de la sate care lu
crează în medie doar 100—120 de zile 
pe an. Să apelăm la această armată, s-o 
trecem să lucreze în sectorul productiv.

Așa se pune problema și în felul aces
ta trebuie acționat imediat pentru a nu 
se mai invoca, spre justificarea nereali- 
zării investițiilor, lipsa forței de muncă. 
Comitetele județene, consiliile populare 
trebuie să acționeze în acest sens fără 
a mai aștepta alte indicații sau instruc
țiuni;

în ce privește agricultura, am discutat 
pe larg problemele la congresul recent. 
Acum la ordinea zilei este strînsul re
coltei. Se pare că recolta de grîu și orz 
va fi mai bună decît acum un an. De 
altfel, chiar planul prevede o recoltă 
superioară. Eu doresc să atrag doar a- 
tenția asupra necesității de a se acționa 
cu toată hotărîrea pentru strîngerea la 
timp a recoltei de vară, a orzului și 
griului, a legumelor și fructelor și pen
tru îngrijirea corespunzătoare a recolte
lor. Trebuie acționat, de asemenea, pen
tru realizarea însămînțărilor prevăzute in 
plan și chiar depășirea lor, ținînd seama 
de faptul că umiditatea asigură obține
rea unor culturi duble bune. Trebuie re- 
însămînțat și terenul care, dintr-un mo
tiv sau altul, a fost calamitat.

Proiectul de plan pe care l-am discu
tat astăzi, măsurile prevăzute asigură 
condiții pentru un progres mai rapid 
al economiei, pentru îndeplinirea cu 
succes a cincinalului. Avem toate condi
țiile pentru a obține o depășire pe anul 
acesta și pe anul viitor a sarcinilor eco
nomice. Trebuie să considerăm planul 
aprobat și să se treacă la măsurile de 
pregătire și realizare a lui.

Dragi tovarăși,
Plenara a dezbătut programul de ri

dicare a nivelului de trai al poporului. 
El a fost publicat, unele din măsurile 
prevăzute vor începe să fie aplicate 
chiar peste cîteva zile. Prevederile asi
gură înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, a obiectivelor Programului ț 
mai mult chiar, în ce privește retribuția 
directă se realizează o creștere cu 10 la 
sută mai mare decît a prevăzut Congre
sul al XI-lea. Această posibilitate a apă
rut ca urmare a rezultatelor bune obți
nute în dezvoltarea economică, a reduce
rii cheltuielilor în domeniul investițiilor 
și în alte sectoare de activitate. Măsurile 
prevăd creșterea retribuției, a pensiilor, 
a ajutoarelor pentru copii și pentru ma
mele cu mai mulți copii. Ca urmare a 
noilor reglementări ce vor intra în vi
goare din anul acesta, fondurile anuale 
consacrate ajutorării mamelor cu mai 
mulți copii vor crește, față de prevede
rile anterioare, de 5—6 ori.

La elaborarea măsurilor privind retri
buția s-a acționat și în direcția unei mai 
bune relații între diferite ramuri, mai cu 
seamă prin ridicarea la o categorie su
perioară a construcțiilor, a chimiei, dar 
și printr-o creștere foarte accentuată a 
nivelului de retribuție prevăzut pentru 
mineri. A fost așezată pe o bază mai 
bună retribuția pentru maiștri, retribuția 
subinginerilor, precizîndu-se mai bine 
rolul acestor categorii în producție. în 
toate acestea, s-a pornit de la necesitatea 
afirmării, cu mai mare putere, a princi
piilor eticii și echității socialiste în retri
buție, de la necesitatea accentuării părții 
din veniturile totale provenite din retri
buția directă bazată pe munca depusă în 
diferite sectoare de activitate.

S-au adus îmbunătățiri Legii pensiilor, 
elaborîndu-se de fapt o lege nouă, s-a 
stabilit o lege nouă pentru pensionarea 
țăranilor cooperatori, s-a introdus pen
sia pentru țăranii din zonele necoopera- 
tivizate. începînd din acest an, vor creș

te pensiile pentru toate categoriile, și în 
mod deosebit pensiile mici — acestea 
sporind cu peste 30 la sută,

în îmbunătățirile aduse sistemului de 
pensionare s-a urmărit eliminarea unor 
neechități, a unor greșeli comise în tre
cut, așezîndu-se pensia pe o bază mai 
reală, legată de aportul fiecăruia la acti
vitatea economico-socială. O anumită 
corectură a apărut necesară în raportul 
dintre pensiile mici și pensiile mari. Am 
ajuns la concluzia că e bine să legăm 
mai strîns pensia de rezultatele obținute 
în timpul activității productive, de con
tribuția la dezvoltarea economico-socială 
a țării. Considerăm că orientările prin
cipiale ale Legii pensiilor, ale pensionării 
cooperatorilor și țăranilor particulari 
corespund cerințelor eticii și echității so
cialiste, politicii partidului de creare a 
unor condiții de viață tot mai bune 
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pentru toți oamenii muncii, în raport cu 
munca și contribuția la dezvoltarea so
cietății. Toate aceste măsuri asigură de
pășirea substanțială a prevederilor pla
nului cincinal privind creșterea venituri
lor tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, se înscriu în preocuparea con
stantă a orînduirii noastre de a face to
tul, pe măsura dezvoltării economiei na
ționale, pentru creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale — țelul suprem al 
politicii partidului nostru.

Tovarăși,
în plenară am dezbătut problemele 

perfecționării organizării învățămîntului 
de toate gradele. Se poate spune că prin 
măsurile adoptate acum încheiem de 
fapt activitatea de așezare pe o bază 
nouă, în concordanță cu prevederile Pro
gramului partidului, a întregului învă- 
țămînt. Viața va mai impune probabil 
unele mici corecturi, dar apreciem că 
organizarea la care am ajuns corespun
de pe deplin etapei actuale, orientărilor 
Congresului al XI-lea și trebuie să con
siderăm încheiată activitatea de reorga
nizare a învățămîntului.

în noua organizare se pune un accent 
deosebit pe însușirea unei pregătiri te
meinice a tuturor științelor de bază, asi- 
gurîndu-se, în același timp, predarea te
meinică a limbii române, a istoriei și 
altor cunoștințe generale. Totodată, mă
surile adoptate asigură desfășurarea în
vățămîntului și în limbile naționalități
lor conlocuitoare, în concordanță cu po
litica națională marxist-leninistă a parti
dului. Acum, esențialul va consta în 
efortul de îmbunătățire a conținutului 
învățămîntului, de ridicare a nivelului 
său științific și legare tot mai strînsă de 
producție și viață. Să asigurăm ca pre
darea disciplinelor pentru fiecare ramu
ră să corespundă, celor mai moderne 
cuceriri ale științei și tehnicii, să permi
tă formarea unor cadre cu un înalt ni
vel de cunoștințe. întreaga concepție de 
organizare urmărește o integrare strînsă 
a învățămîntului cu cercetarea și pro
ducția, crearea condițiilor ca absolven
ții, pe diferite trepte ale învățămîntului, 
să se poată integra într-o perioadă cît 
mai scurtă în producție, să-și poată aduce 
contribuția la dezvoltarea generală a so
cietății noastre.

E drept, Ministerul învățămîntului a 
prezentat cu o întîrziere de cel puțin 
șase luni aceste propuneri. Din această 
cauză va trebui să lucrăm intens pentru 
a pregăti bine începerea anului de în- 
vățămînt și a supraveghea realizarea în 
bune condiții a măsurilor adoptate. Cu 
aceste deficiențe, pe ansamblu, măsurile 
sînt bune, dau o bază nouă, trainică 
dezvoltării viitoare a învățămîntului 
nostru.

Am dezbătut, de asemenea, două mă
suri importante — în spiritul Progra
mului partidului nostru — de perfec
ționare a conducerii societății, de ridi
care a conștiinței socialiste a oamenilor 

muncii, de trecere a unor atribuții ale 
organelor de stat asupra colectivelor de 
oameni ai muncii, a diferitelor organi
zații obștești, asupra maselor populare, 
în Programul partidului se prevede sar
cina de a acționa cu consecvență, în spi
ritul concepției noastre revoluționare 
despre lume, pentru a asigura partici
parea tot mai activă a maselor populare, 
începînd cu clasa muncitoare, la con
ducerea tuturor sectoarelor de activitate. 
Această orientare s-a accentuat încă de 
la Congresele al IX-lea și al X-lea, că- 
pătînd însă un loc deosebit în hotărîrile 
Congresului al XI-lea. Noi am cuprins în 
Programul partidului teza că, pe măsura 
dezvoltării societății socialiste, trebuie 
să mergem spre diminuarea laturilor 
represive ale statului în perspectiva tre
cerii unor funcții ale acestuia pe seama 
maselor populare și a întăririi rolului 
organizator al partidului în viața econo

mică și socială. în acest cadru se în
scriu măsurile de îmbunătățire, de 
schimbare radicală, mai bine spus, a sis
temului actual de executare a pedepse
lor și de judecare a diferitelor abateri 
de la normele de conduită socială și de 
la legile țării.

Avem în vedere ca în închisori să nu 
mai fie trimiși decît cei vinovați de fap
te deosebit de grave, iar minorii și 
tinerii pînă la 21 de ani de fapt să nu 
mai intre în închisoare — cu excepția 
celor de 18—21 ani ce comit crime. Mi
norii și tinerii ce săvîrșesc diferite în
călcări sau abateri ale legii vor trece în 
îngrijirea colectivelor de muncă din în
treprinderi, cooperative, sate, a organi
zațiilor obștești, în primul rînd a orga
nizațiilor U.T.C. Avem posibilitatea ca, 
în cadrul muncii, colectivele să asigure 
o educare mult mai bună a tinerilor 
decît oricare centru de reeducare subor
donat Ministerului de Interne. Cea mai 
bună educație se poate face în muncă, 
în colectivele de muncă, acționînd pen
tru ca tinerii, cetățeni ai patriei noastre, 
să înțeleagă necesitatea de a respecta în 
întregime normele de conviețuire socială, 
de a se încadra în activitatea generală 
de construcție socialistă. De altfel, toți 
minorii și tinerii au și fost eliberați din 
închisoare. Dar și pentru cetățenii de 
peste 21 ani prevedem ca cea mai mare 
parte a sancțiunilor să fie executate tot 
în procesul muncii, sub controlul și în
grijirea colectivelor ; numai pentru fap
te deosebit de grave oamenii vor fi tri
miși în închisoare.

Desigur, aceasta este o măsură radi
cală, dar consider — și Comitetul Poli
tic Executiv a ajuns la această conclu
zie — că ea corespunde etapei de dezvol
tare în care a ajuns societatea noastră, 
inclusiv ca rezultat al muncii politico- 
educative de ridicare a conștiinței celor 
ce muncesc. Nu mai putem admite ca 
zeci de mii de oameni să fie judecați și 
să treacă anual prin închisori, pentru 
orice vină. Am stabilit, de altfel, să 
dăm un decret de amnistie generală 
pentru o mare parte a acelora care au 
fost condamnați și au executat pedeapsa, 
rămînînd cu cazier, pentru a șterge a- 
ceastă pată a trecutului. Trebuie, real
mente, să așezăm și din acest punct de 
vedere relațiile din societatea noastră pe 
o bază nouă, să ne asumăm răspunderea 
directă a activității de educație și for
mare a oamenilor și să renunțăm la me
todele represive. Desigur, aceasta nece
sită o revedere completă a legislației. 
Comitetul Politic Executiv a stabilit o 
comisie care să elaboreze noua legisla
ție și, după ce aceasta va fi pregătită, 
va fi supusă plenarei Comitetului Cen
tral, probabil în toamnă. Este necesar 
să pornim de la faptul că dreptul socia
list, legislația socialistă trebuie să rupă 
complet cu dreptul burghez, cu vechile 
concepții burgheze. Trebuie să așezăm 
concepțiile de drept și legislația noastră 
pe o bază nouă, revoluționară. Altfel 

vom putea să tot vorbim despre justețea 
tezei lui Marx și Lenin cu privire la 
dispariția statului, dar vom rămîne în 
continuare la vechea concepție, pe care 
Stalin a ridicat-o la rang de lege, potri
vit căreia pe măsură ce se întărește so
cialismul se ascute lupta de clasă și tre
buie sporite măsurile represive. Aceasta 
a fost o concepție complet antimarxistă, 
antiștiințifică și trebuie să rupem cu de- 
săvîrșire, sub toate formele, cu ea, cu 
acest fel de judecată. Trebuie să pornim 
de la faptul că tocmai pe măsură ce se 
dezvoltă forțele de producție, se perfec
ționează relațiile de producție, dispar 
deosebirile esențiale între clasele și ca
tegoriile sociale, între formele de mun
că, se produce apropierea între clase, se 
ridică nivelul de conștiință al maselor, 
mergem spre dispariția treptată a statu
lui, și nu spre întărirea caracterului său 
represiv. Așa cum se subliniază în Pro

gramul partidului, statul va avea încă 
un rol important de jucat vreme înde
lungată, dar în activitatea sa accentul se 
va pune pe sarcina de organizare și con
ducere democratică a tuturor domeniilor 
vieții economico-sociale. De la aceste 
principii revoluționare pornim în elabo
rarea măsurilor dezbătute.

în același spirit sînt concepute și re
glementările noi cu privire la răspun
derea directă a celor care lucrează în 
domeniul presei, Radioteleviziunii, edi
turilor, creației literar-artistice, în în
treaga activitate cultural-educativă.

în fond, ca să vorbim și autocritic, 
noi am întîrziat adoptarea acestor mă
suri. în definitiv, din moment ce în toate 
redacțiile lucrează membri de partid, 
activiști de partid, nu trebuie să le dăm 
lor răspunderea de a aplica linia gene
rală a partidului în domeniul respectiv ? 
Este nevoie să punem pe cineva din 
afară să controleze ce fac acești acti
viști ? Desigur, cineva trebuie să contro
leze. Dar acestea sînt organele de partid, 
precum și organele de stat însărcinate 
cu conducerea efectivă a respectivelor 
sectoare de activitate. Dacă comuniștii 
ce lucrează la o revistă sau la un ziar 
nu sînt în stare să înțeleagă linia poli
tică și să o aplice în tot ce publică 
atunci cum va putea, nu un comitet de 
presă, ci zece instituții de acest fel, să 
realizeze aceasta ? Trebuie să înțelegem 
că noua reglementare pornește de la 
principiul afirmării rolului politic con
ducător al partidului nostru în toate do
meniile de activitate. Afirmarea rolului 
politic conducător al partidului presu
pune ca, în toate sectoarele, comuniștii 
să-și îndeplinească sarcina de membri 
ai partidului, să lupte și să asigure în
făptuirea liniei politice a partidului in 
domeniile în care lucrează. Nu se poate 
concepe să fii membru al unui partid 
revoluționar și să nu acționezi acolo 
unde lucrezi pentru a aplica linia sa 
politică generală. Acesta este unul din 
principiile esențiale de la care trebuie 
să pornim. Nu este vorba să desființăm 
controlul, desființăm un anumit fel de 
control cu caracter birocratic, adminis
trativ, și întărim răspunderea și contro
lul politic al partidului, răspunderea co
muniștilor pentru felul în care scriu, 
pentru ce publică, pentru lucrările ce se 
tipăresc, pentru filmele care se produc 
și se difuzează. Trebuie să înțelegem că 
renunțînd la măsurile administrative, de 
cenzură, cum se spune, introducem con
trolul revoluționar, controlul de partid, 
răspunderea, autorăspunderea fiecăruia 
față de partid, față de popor.

Sînt convins că această nouă regle
mentare, creșterea răspunderii organelor 
colective din toate aceste sectoare vor 
duce la ridicarea nivelului întregii acti
vități din presă, radioteleviziune, litera
tură și artă. Am convingerea deplină că 
fiecare, cînd va ști că nu mai este altul 
care să-1 corecteze, că de el depinde to
tul, va gîndi de trei ori, și mai bine, 

înainte de a lua o hotărîre. Sigur, nu ex
clud deloc ca cineva să mai scrie prost, 
dar el trebuie să-și trimită lucrarea or
ganelor colective chemate să aprecieze 
asupra publicării ei. De ce oare consiliul 
de conducere al Uniunii scriitorilor, 
spre exemplu, în loc să se ocupe de îm
părțirea ajutoarelor — că doar nu este 
o uniune de ajutor reciproc, ci de creație 
— să nu acționeze pentru a îndruma, așa 
cum am spus și la conferința națională, 
activitatea de creație, să nu discute lu
crările și să le trimită, dacă sînt bune, 
spre publicare editurilor ? Editura are și 
ea un organ colectiv și dacă nu va con
sidera lucrarea bună o va trimite înapoi 
Uniunii scriitorilor pentru a o discuta, 
sau comisiei Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Astfel, în loc să -se ia 
măsuri administrative, se va discuta și 
se va vedea ce e rau și ce e bun și, cînd 
se va dezbate în colectiv, poate va înțe

lege mai ușor și cel care a scris prost. 
De altfel, în România, și în trecut scri
itorii mergeau să-și citească lucrările în- 
tii în fața confraților lor, în cenacluri. 
Chiar și lui Eminescu i s-au respins sau 
criticat poezii în cenaclu. De ce oare cei 
care vor să-l egaleze pe Eminescu nu ar 
admite ca înseși colectivele confraților 
lor, cu conștiința de astăzi, cu orientarea 
de astăzi, să-i ajute să-și vadă minusu
rile operelor și să le îmbunătățească ?

Iată în ce sens înțelegem noi crește
rea răspunderii organismelor obștești. 
Nu poate oare „Scînteia“, redacția ei, 
să-și asume răspunderea pentru ceea ce 
publică ? Nu poate comitetul județean 
de partid să răspundă pentru ce, se scrie 
în ziarul județean sau în revista jude
țeană ? Organele noastre de partid care 
au cerut să aibă ziare, reviste, edituri, 
trebuie să răspundă de activitatea lor, 
trebuie să le controleze, să le îndrume.

Nu am în vedere în cele spuse o în
drumare care să se transforme în altă 
formă administrativă, birocratică, ci o 
îndrumare politică, o dezbatere vie, care 
să contribuie la procesul de ridicare ge
nerală a nivelului presei, Radiotelevizi
unii, literaturii, artei, să stimuleze în
treaga activitate de creație literar-artis- 
tică. în sensul acesta am gîndit noi în 
Comitetul Politic Executiv și — după 
cum am constatat cu multă satisfacție
— așa gîndesc și membrii Comitetului 
Central, care și-au exprimat acordul prin 
cuvîntul luat și prin votul unanim dat 
acestei măsuri.

Sînt de acord cu observațiile critice 
făcute aici de tovarășul Titus Popovici. 
Este inadmisibil ca atunci cînd unele 
edituri refuză cărți proaste, acestea să-și 
găsească refugiu în provincie, dar mai 
cu seamă este inadmisibil ca critica 
noastră, presa noastră de partid și de 
specialitate să nu ia poziție principială 
activă. Intr-adevăr, cîteodată, lucrări în
doielnice din toate punctele de vedere, 
inclusiv artistic, sînt lăudate în fel și 
chip, în timp ce sînt trecute sub tăcere 
sau chiar criticate unele lucrări de va
loare artistică cu o orientare politică și 
ideologică justă. Trebuie ca organele 
noastre de partid, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste să intre serios în 
atribuțiile ce le revin. Avem ne
voie de o critică literară și artis
tică făcută de pe poziții revoluțio
nare materialist-diale'ctice. Nu avem
— repet nu știu pentru a cîta oară — 
mai multe concepții filozofice în Româ
nia, ci una singură : materialismul dia
lectic și istoric. Aceasta este de fapt, ca 
să spun așa, singura cenzură și nu mai 
avem nevoie de alta. Ea trebuie să asi
gure eliminarea a tot ceea ce nu cores
punde concepției noastre despre lume. 
Nu putem face nici un fel de concesii 
de la filozofia noastră, de la concepția 
noastră despre lume și viață. Măsurile 
pe care le-am adoptat astăzi, și care au 
realmente o mare însemnătate politică, 
trebuie să ducă la o îmbunătățire radi
cală a activității în toate aceste sectoare.

Aș dori să menționez, încă o dată, că 
toate măsurile adoptate astăzi, inclusiv 
cele de ordin economic, se înscriu în 
orientările stabilite de Congresul al XI- 
lea, urmăresc înfăptuirea în viață a Pro
gramului partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate. în
făptuirea lor cere din partea tuturor, 
începînd cu Comitetul Central, cu Co
mitetul Politic Executiv, cu comitetele 
județene, cu birourile lor, pînă jos, la 
ultimul membru al partidului, o activi
tate mai intensă pentru creșterea rolului 
politic conducător al. partidului în toate 
sectoarele. Este necesar să acționăm cu 
mai multă fermitate în vederea crește
rii răspunderii fiecărui activist, a fiecă
ruia din organele conducătoare de partid 
și de stat, a fiecărui membru de partid 
în sectorul său de activitate. Trebuie să 
punem capăt cu desăvîrșire atitudinii, pe 
care o mai întîlnim din păcate la unii 
tovarăși, de a trata cu ușurință, superfi
cial, însărcinările primite. Poate unii 
tovarăși consideră că fac un favor dacă 
îndeplinesc o funcție încredințată într-un 
loc sau altul și că, pentru aceasta, ar 
trebui să li.se aducă laude suplimenta
re. Trebuie să se înțeleagă clar că însăr
cinarea încredințată de partid oricărui 
activist al său, oricărui membru al său, 
oricărui cetățean presupune muncă, răs
pundere, spirit de abnegație. Numai așa 
își poate îndeplini menirea un membru 
al partidului, un activist al partidului 
față de societate, față de popor.

Trebuie să dezvoltăm, de asemenea, 
mai larg spiritul critic și autocritic în 
activitatea de partid și de stat. Poate 
datorită faptului că avem rezultate bune 
și că, cu toate greutățile, lipsurile și 
greșelile, îndeplinim planul, economia 
noastră crește, se ridică nivelul de trai, 
unii nu înțeleg ce mai au de făcut ? Noi 
nu putem însă trece peste faptul că dacă 
s-ar lucra mai bine, dacă s-ar face gre
șeli mai puține am putea obține aceste 
rezultate remarcabile mai ușor, cu chel
tuieli mai mici. Este necesar să nu ui
tăm ceea ce am scris în Programul 
partidului, că critica, autocritica consti
tuie o formă principală de analiză a 
muncii, care asigură dezvoltarea dinami
că a societății noastre. Fără dezvăluirea 
greșelilor și lipsurilor, fără atitudine 
critică și autocritică față de acestea nu 
putem avea garanția că se acționează 
pentru înlăturarea lor. Nu vreau să fac 
nimănui un proces de intenție, dar veți 
fi, cred, de acord cu mine că și aici, 
în ședința de astăzi, era loc pentru o 
atitudine mai critică și autocritică față 
de problemele dezbătute, începînd cu 
cele economice, analizîndu-se unele lip
suri mai aprofundat. Să părăsim concep
ția de a nu critica pentru a nu supăra 
pe cineva. Dimpotrivă, să supărăm cît 
mai mult pe cei care nu-și fac datoria. 
Dacă nu-i supărăm pe ei dăunăm inte
reselor construcției socialiste, intereselor 
clasei muncitoare, ale poporului nostru.

Este, de asemenea, necesară o întărire 
și mai puternică a spiritului de disci
plină în muncă, în toate domeniile de 
activitate. Nu se pot' concepe funcțio
narea unui organism democratic larg, 
participarea maselor la conducerea so
cietății fără întărirea disciplinei în toate 
sectoarele de activitate. Trebuie șă înțe
legem că democrația și disciplina se îm
bină și se condiționează reciproc. Nu se 
poate vorbi de o democrație reală fără o 
disciplină puternică. Altfel se ajunge la 
anarhie, la dezorganizarea activității, a 
vieții sociale.

Se impune să ne preocupăm mai mult 
ca toți comuniștii să-și ridice necontenit 
nivelul politic-ideologic, să-și dezvolte 
spiritul revoluționar, intransigent, în 
toate domeniile de activitate. Fiecare 
trebuie să fie permanent receptiv la tot 
ce este nou, la tot ceea ce apare ca re
zultat al dezvoltării sociale și să acțio
neze pentru a promova cu curaj noul în 
toate domeniile. Să nu ne fie teamă să 
înlăturăm ceea ce a corespuns la un mo
ment dat, dar s-a învechit și contravine 
noilor condiții sociale, dezvoltării forțe
lor de producție, a societății. Să înțele
gem că nu putem fi revoluționari dacă 
nu acționăm permanent pentru înfăp
tuirea în viață a principiilor socialiste și 
comuniste, a concepției noastre filozo
fice, care cere spirit de inițiativă, îndrăz
neală — desigur, organizată, disciplinată 
— acțiune, muncă pentru accelerarea 
progresului necontenit al societății. A- 
ceasta, cu atît mai mult cu cît și pe 
plan internațional au loc schimbări uria
șe, se desfășoară discuții despre felul în 
care trebuie soluționate problemele, se 
manifestă încercări de a opri sau frîna 
cel puțin abordarea într-o concepție 
nouă a diferitelor fenomene sociale. Tre
buie să înțelegem că partidul nostru 
nu-și poate îndeplini misiunea sa isto
rică decît în măsura în care se anga
jează ferm de partea concepției revolu
ționare în toate domeniile, e ferm în 
lichidarea a tot ceea ce e greșit, a tot 
ceea ce nu mai corespunde dezvoltării 
sociale. In acest spirit trebuie să înțele
gem măsurile adoptate astăzi.

Am deplina convingere că măsurile 
luate astăzi, în mod deosebit cele legate 
de domeniul relațiilor sociale, al activi
tății de creație și a mijloacelor de infor
mare, vor exercita o puternică influență 
socială, vor dinamiza întreaga noastră 
activitate de partid și de stat.

Trebuie să pregătim Conferința Națio
nală a partidului astfel încît ea să ducă 
la dezvoltarea mai departe a măsurilor 
adoptate acum, stabilind noi orientări 
pentru înfăptuirea în viață a Programu
lui elaborat de Congresul al XI-lea.

Cu acestea închei, exprimînd convin
gerea că toți membrii Comitetului Cen
tral, activul prezent aici, întregul nostru 
activ de partid și de stat, toți comuniștii 
vor acționa cu cea mai mare fermitate 
în vederea unirii eforturilor întregului 
popor pentru înfăptuirea Programului e- 
laborat de Congresul al XI-lea !

Cu această convingere, urez tuturor 
succes în activitatea viitoare. Declar în
chise lucrările plenarei. (Aplauze puter
nice, prelungite ; asistența în picioare 
aplaudă îndelung).
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mertului Exterior. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini, să acționăm cu toată hotâ- 
rirea în vederea prospectării mai 
atente a pieței externe și a în
cheierii din vreme a contracte
lor. pentru ca să putem organi
za corespunzător producția.

Am ruga, de asemenea, minis
terele . de resort. îndeosebi Co
mitetul de Stat al Planificării. 
Ministerul Industriei Ușoare, să 
asigure o corelare mai bună a 
planului fizic cu valoarea pro
ducției globale prinse în plan.

în ceea ce privește încadrarea 
în consumurile materiale si re
ducerea cheltuielilor, s-au fă
cut si în județul Brasov progre
se însemnate. Un ajutor impor
tant l-am primit din partea 
C.S.P.-ului, a Ministerului A- 
provizionării Tehnico-Materiale. 
Trebuie să spunem însă că nu 
pentru toate produsele s-au în
tocmit programe concrete de re
ducere a cheltuielilor materiale 
Si a consumurilor șl credem că

Cuvintul tovarășei 
Suzana Gâdea

Plenara de astăzi a Comitetu
lui Central reprezintă pentru noi, 
cei care lucrăm în domeniul în- 
vătămintului, pentru școala ro
mânească în ansamblul ei. ca Si 
pentru întreaga tară, un eveni
ment cu ample și adînci semni
ficații. Așa cum se desprinde din 
măsurile supuse dezbaterii ple
narei. acestea vizează o profun
dă transformare a învătămîntu- 
lui liceal, profesional și superior.' 
într-o concepție modernă, revo
luționară. menită să-i asigure le
garea organică de viată. Crește
rea rolului lui în pregătirea si 
educarea noilor generații în con
cordanță cu nevoile reale ale 
dezvoltării economice Si sociale 
a patriei.

îmi fac O datorie de conștiință 
subliniind in fata plenarei că a- 
ceastă concepție aparține tovară
șului NicOlae Ceausescu, secreta
rul general al partidului nostru, 
care a îndrumat nemijlocit, cu 
deosebită grijă. întreaga muncă 
de elaborare a măsurilor cu pri
vire la organizarea și functiona
rea învătămintului liceal, a în- 
vătămîntului profesional, precum 
și pentru perfecționarea nomen
clatorului de specializări in în- 
vătămîntul superior. Relevînd. 
totodată, și ansamblul de măsuri 
initiate in ultimii ani de secreta
rul general al partidului nostru 
pentru continua perfecționare a 
învătămintului de toate gradele 
și integrarea lui cu producția si 
cercetarea științifică, avem o 1- 
magine elocventă a înaltei preo
cupări pe care tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu o manifestă fată de 
destinele învătămintului, pentru 
ca acesta să-și îndeplinească, în 
cele mai bune condiții, rolul 
ce-i revine în societatea noastră, 
in spiritul sarcinilor care i-au 
fost trasate în Programul adop
tat de Congresul al Xl-lea al 
partidului. Doresc să exprim 
încă o dată; cu acest prilej. în 
numele tuturor slujitorilor scolii, 
al elevilor si studenților, cele 
mal calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija 
permanentă pe care o manifestă 
față de școală și viitorul ei, pen
tru condițiile tot mai bune asi
gurate tineretului patriei de a 
se instrui și educa, de a-și dez
volta și afirma capacitățile crea
toare în interesul său și al pro
pășirii întregii societăți.

Aceasta este, alături de cele
lalte măsuri dezbătute de ple
nara noastră de astăzi, cu care 
sînt pe deplin de acord, încă o 
expresie a adîncului umanism 
care caracterizează întreaga po
litică promovată de partidul 
nostru. în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sîntem convinși că aplicarea 
în viață a măsurilor supuse dez
baterilor plenarei va da un nou 
și puternic impuls dezvoltării 
învătămintului românesc, în 
strinsă legătură cu progresul e- 
conomic și social al tării, cu re
alizările științei și tehnicii, cu 
necesitățile de pregătire a ca
drelor pentru diferite domenii 
de activitate. Prin diversificarea 
tipurilor și profilelor de licee, 
prin organizarea acestora pe măi 
multe profiluri și prin repartiza
rea lor teritorial echilibrată se 
creează posibilitatea pentru toți 
tinerii, din toate județele tării, 
fără deosebire de naționalitate, 
să studieze în domeniul în care 
doresc, să asigure cerințele de 
pregătire a forței de muncă. Așa 
cum rezultă și di,n măsurile pro
puse, liceul este astfel conceput 
îneît. la terminarea primei trep
te, absolvenții pot continua stu
diile fie în treapta a doua, fie 
în școala profesională sau se pot 
încadra in producție după un 
stagiu de practicant!, iar absol
venții treptei a doua pot con
tinua studiile în învătămintul 
superior sau se pot încadra in 
producție direct sau după efec
tuarea stagiului de practicant!.

Cuvintul tovarășului
George Homoștean

Sîntem stăpîniti de sentimente 
de adincă satisfacție si justifi
cată mindrie patriotică, deoare
ce documentele pe care le dez

este necesar Ca acțiunea inițiată 
la începutul acestui an s-o con
tinuăm cu foarte mare atenție si 
să asigurăm o fundamentare ști
ințifică si tehnică pentru toate 
produsele ne care urmează să le 
realizăm în cursul acestui cin
cinal. în acest sens, vorbitorul a 
subliniat necesitatea ca la între
prinderea de tractoare, respectiv 
centrala, să fie create condițiile 
tehnice și organizatorice nece
sare în vederea realizării olanu
lui suplimentar, prevăzut in pla
nul de stat pentru anul viitor.

Asigur plenara Comitetului 
Central că organizația județeană 
de partid Brașov Va lua toate 
măsurile necesare pentru reali
zarea în cele mai bune condi
ții a planului și angajamente
lor asumate pe acest an si va 
acționa din vreme și la modul 
cuvenit pentru înfăptuirea e- 
xemplară a planului de stat pe 
anul viitor.

Sînt întru totul de acord cu 
celelalte documente supuse dez
baterii plenarei Comitetului 
Central.

Indiferent de tipul sau profilul 
său, liceul asigură atît cunoștin
țele necesare continuării studii
lor în orice instituție de învătă- 
mint superior, cît și pregătirea 
de specialitate si calificarea 
necesară într-o meserie. în
noirile în structura învătă- 
mîntului liceal se vor reflecta 
pozitiv în ridicarea nivelului în
vătămintului profesional, ca si 
al învătămintului superior. Por- 
nindu-se de la nevoile actuale 
și de perspectivă ale societății 
noastre. în învătămintul supe
rior urmează să ia naștere noi 
specializări sau altele să se 
unească. în asa fel ineît acestea 
să răspundă cit mai bine dina
mismului economiei noastre na
ționale si să asigure o pregătire 
în profil larg a cadrelor și, im
plicit. o utilizare cît mai eficien
tă a acestora. Prin aplicarea 
acestor măsuri se va crea un sis
tem unitar, suplu si armonios 
de învătămînt. capabil să asi
gure pregătirea corespunzătoare 
a cadrelor pentru toate dome
niile de activitate si nivelurile 
de calificare. Tocmai de aceea, 
este pe deplin îndreptățită re
nunțarea în viitor la unele for
me de învătămînt folosite în 
prezent, respectiv la învătămîn- 
tul liceal fără frecventă si la 
cel de specializare postliceală, 
ca si la cursurile cu durată de 
trei ani de la unele specializări 
din învătămintul superior.

Declarîndu-ne în întregime 
de acord cu măsurile propuse 
plenarei Comitetului Central, 
dorim totodată să subliniem că 
sîntem ne deplin constienti de 
răsnunderea care revine în în
făptuirea lor Ministerului învă- 
tămîntului si Educației, organe
lor si instituțiilor de învăță
mânt. tuturor cadrelor didacti
ce. Este datoria ministerului 
nostru, a celorlalte ministere • si 
organe centrale si locale ale ad
ministrației de stat, care organi
zează licee si scoli profesionale, 
să acționăm energic pentru per
fectionarea corespunzătoare a 
planurilor de învătămînt. a pro
gramelor si manualelor, pentru 
asigurarea, pregătirea si perfec
ționarea personalului didactic, a 
întregii baze didactico-materiale 
necesare pregătirii și calificării 
elevilor la nivelul cerut de con
ducerea partidului.

Considerăm de o deosebită 
importanță măsura preconizată 
ca specialiștii din producție, 
cercetare și proiectare să poată 
lucra cu o jumătate de normă 
în învățămînt, iar cadrele di
dactice să efectueze periodic 
stagii în întreprinderi și unități 
de profil. Aceasta va ajuta atît 
la asigurarea personalului di
dactic necesar în noua concep
ție de organizare a învățămîn- 
tului liceal, cît și la întărirea 
caracterului practic-aplicativ al 
procesului de instruire și edu
cație a tinerei generații.

Sintem convinși că ministere
le economice și celelalte organe 
centrale și locale vor acorda 
întregul lor sprijin liceelor și 
școlilor profesionale pe care le 
organizează, asigurîndu-le ca
drele necesare, dotarea ateliere
lor și laboratoarelor, precum și 
locurile pentru instruirea prac
tică productivă a elevilor și 
repartizarea lor în muncă la 
absolvire.

Ne angajăm în fața plenarei, 
a dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secreta» 
general, ca, împreună cu cele
lalte ministere și instituții cen
trale, cu consiliile populare ju
dețene, să acționăm cu toată 
energia pentru aplicarea în via
ță a măsurilor dezbătute de 
plenara de astăzi, pentru mobi
lizarea tuturor cadrelor didac
tice, elevilor, studenților la în
făptuirea lor exemplară — cale 
sigură de continuă înflorire a 
școlii românești, de împlinire 
la nivel tot mai înalt a menirii 
ei în societatea noastră.

batem si care urmează să pri
mească putere de lege, elaborate 
sub directa dumneavoastră în
drumare. mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceausescu, nrevăd în
tr-o perspectivă amplă niveluri și 
cote înalte de dezvoltare a eco
nomiei naționale în anul viitor, 
de ridicare a potențialului in
dustrial al tuturor județelor si 
de înflorire a localităților pa
triei.

Este deosebit de grăitor fap
tul că lucrările plenarei noastre 
sînt Consacrate analizării sub 
toate aspectele a direcțiilor de 
dezvoltare a economiei noastre 
naționale în următorul an. pre
cum si a amplului program de 
măsuri de majorare a retribuții
lor si a veniturilor tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii 
— primit cu un deosebit interes 
si profundă satisfacție de toti 
cel ce trăiesc si muncesc ne me
leagurile Albei — program ale 
cărui prevederi le-am popu
larizat si dezbătut Pe larg și 
care asigură sporirea bunăstării 
materiale si spirituale a între
gului nostru popor. întocmite 
într-o concepție unitară, ne baze 
științifice, prevederile planului 
de stat si bugetului pe anul 1978 
sint o elocventă mărturie a con
secventei si hotărîrii cu care 
conducerea partidului nostru, 
secretarul său general militează 
pentru înfăptuirea neabătută a 
programului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a patriei. în con
cordantă cu obiectivele interne 
si externe ale politicii partidului 
si statului, cu interesele funda
mentale ale poporului nostru.

Urmărim eu consecventă rea
lizarea sarcinilor ce ne revin 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a județului — a cărui producție 
globală industrială va depăși în 
acest an 10.5 miliarde Iei — 
realizînd astfel mai devreme un 
obiectiv de seamă al cincina
lului.

Transpunînd în viată indica
țiile deosebit de prețioase pe 
care ni le-ați dat în mai multe 
rînduri la fata locului, mult 
stimate tovarășe secretar gene
ral. organizația județeană de 
partid, care numără aproape 
66 de mii de comuniști, a ini
țiat multiple acțiuni menite să 
mobilizeze plenar entuziasmul și 
eforturile creatoare ale tuturor 
oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani — în cadrul 
marii întreceri socialiste care se 
desfășoară cu însuflețire în u- 
nitătile economice. în toate lo
calitățile. Comitetul județean 
de partid, pe lîngă analizele, 
studiile si controalele efectuate 
in unitățile economice, orga
nizează în mod sistematic în 
fiecare lună ample dezbateri a- 
supra stadiului îndeplinirii pla
nului si a angajamentelor asu
mate. care au la ' bază datele 
preliminare pentru perioada 
respectivă, stabilind astfel în 
cunoștință de cauză măsurile 
ce se impun a fi luate cu ope
rativitate într-un domeniu sau 
altul de activitate. De aseme
nea. în problematica instruiri
lor lunare ale aparatului de 
partid, ale secretarilor organe
lor si organizațiilor de partid 
este cuprinsă prezentarea unor 
modalități și soluții concrete de 
acțiune în vederea punerii în 
valoare, la fiecare loc de muncă, 
a noi rezerve de ridicare a efi
cientei economice. Acționînd în
tr-un asemenea mod. în acest 
an. lună de lună, am îndeplinit 
sarcinile care ne-au revenit în 
industrie; planul pe primul se
mestru l-am realizat cu 7 zile 
mai devreme si preliminăm un 
spor la producția globală în 
valoare de 200 milioane lei. ob-

Cuvintul tovarășei 
Lina Ciobanu

Permiteti-mi să exprim depli
na adeziune si aprobare fată de 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei si să informez în ace
lași timp oe mult stimatul 
tovarăș Nicolae Ceaușescu că 
oamenii muncii din industria 
ușoară, mobilizați de organele și 
organizațiile de partid, si-au de
pășit planul producției globale 
pe cele 5 luni cu 1 miliard 500 
milioane de lei. la productivita
tea muncii cu 2.4 la sută, livră
rile către fondul pieței cu 5,5 la 
sută, depășirea planului de pro
ducție fiind. în același timp, 
concretizată în importante can
tități de produse fizice, cum ar 
fi : țesături, tricotaje. încălță
minte. geamuri, diverse articole 
de sticlărie, cerathică fină, de 
menaj si altele.

Cu toate aceste realizări, tre
buie să subliniez că în activita
tea noastră se mai manifestă o 
serie întreagă de lipsuri pe li
nia modernizării tehnologiilor 
de fabricație, creării unei game 
sortimentale corespunzătoare ce
rințelor cumpărătorilor. îmbu
nătățirii calității produselor, a- 
provizionării in mod ritmic a 
întreprinderilor. îndeplinirii tu
turor normelor de consum, atin
gerii parametrilor proiectați și 
altele.

Programele elaborate si măsu
rile stabilite în fiecare unitate, 
munca pe care o vom desfășura 
cu fiecare colectiv vor contri
bui la eliminarea deficientelor 
semnalate, la preîntîmninarea 
lor ne viitor, la îndeplinirea 
planului pe anul 1977.

Planul pe anul 1978. cel de-al 
treilea an al actualului plan 
cincinal, prevede dezvoltarea în 
continuare. într-un ritm susți
nut. a industriei Ușoare, crește
rea sarcinilor la principalii in
dicatori. O dată cu creșterea 
cu 10.4 la sută a livrărilor 
la fondul pieței, ministerul 

tinut în întregime pe seama pro
ductivității muncii, indicator rea
lizat în proporție de 103.6 la sută. 
Acest succes ne permite ca. pe 
baza resurselor de care dispu
nem. a propunerilor ce vor re
zulta și cu prilejul adunărilor 
generale ale oamenilor muncii 
din unitățile industriale, să'îm
bunătățim și să suplimentăm an
gajamentul initial.

In domeniul agriculturii, apli- 
cînd cu energie hotăririle Con
gresului consiliilor de conducere 
din unitățile agricole, au crescut 
participarea la muncă a coope
ratorilor. răspunderea lor față de 
calitatea lucrărilor, dovadă fiind 
lanurile care prevestesc în acest 
an recolte mai bune decît în a- 
nul 1976. Sîntem pe deplin con
știent! că în activitatea noastră 
mai există încă unele lipsuri, da
torită cărora însemnate rezerve 
nu sînt pe deplin și eficient va
lorificate. Cu toate măsurile lua
te în domeniul investițiilor, ola
nul nu a fost realizat, avînd se
rioase rămîneri în urmă. întrucît 
nu am reușit să asigurăm peste 
tot o ordine și o disciplină desă- 
vîrșite, înalta răspundere fată de 
realizarea în termen a lucrărilor, 
utilizarea în întregime a timpu
lui de muncă, folosirea pe toate 
șantierele a utilajelor, îndeosebi 
a celor grele. în două schimburi, 
eliminarea completă a risipei de 
materiale. Aceste stări de lucruri 
ne-au determinat să intervenim 
prin măsuri operative, mai ales 
acolo unde sînt restante mari, 
antrenînd organele și organiza
țiile de partid să efectueze ana
lize profunde, energice. în urma 
cărora, pe baza unor grafice si 
programe concrete, să se treacă 
la recuperarea restantelor si ridi
carea ritmului de execuție la ni
velul plahificat. Avem, de ase
menea. în vedere creșterea com
petentei organelor și organizații
lor de partid de pe șantierele de 
construcții, întărirea numerică și 
calitativă a acestora, intensifi
carea muncii politico-educative.

Conștienți de răspunderile 
care revin organizației județene 
de partid, vă rog să-mi îngăduiți 
totuși să informez plenara că, 
deși ne aflăm la jumătatea a- 
nului, nici in prezent un volum 
de peste 200 de milioane lei in
vestiții nu au hotărîtă soarta șl, 
de aceea, rugăm organele cen
trale și ministerele respective să 
ne ajute urgent în clarificarea 
și finalizarea acestor probleme 
care afectează planul de inves
tiții al județului.

Sarcini importante ne revin și 
In anul viitor pentru îndeplini
rea cu succes a actualului cin
cinal. Creșterea producției cu 
două miliarde lei, sporirea vo
lumului investițiilor la 3 miliar
de lei. înnoirea si modernizarea 
produselor sînt în deplină con
cordanță cu obiectivele dezvol
tării economico-sociale ale jude
țului Alba, cu cele ale revoluției 
tehnico-științifice. Aceste sarcini 
majore ne angajează încă de pe 
acum in asigurarea la fiecare loc 
de muncă, în toate unitățile, a 
condițiilor tehnico-materiale de 
creștere a productivității muncii 
și ridicare a eficientei activită
ții economice, de pregătire a ca
drelor necesare noilor obiective. 
Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că locuitorii județului 
Alba, în frunte cu comuniștii, 
vor face totul pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor sporite 
ce ne revin în acest an și pe în
tregul cincinal.

nostru, ca urmare a măsurilor 
de creștere a exportului și de 
reducere a importului, participă 
la activizarea balanței de co
merț exterior a tării pe anul 
1978 cu peste 1 miliard lei va
lută, din care cea mai mare 
parte pe relația devize libere.

Toate propunerile actuale de 
plan pe anul 1978, ca urmare a 
multiplelor analize făcute, pre
zintă îmbunătățiri importante 
față de prevederile- planului 
cincinal. Aceste propuneri țin 
seama și adincesc orientările 
trasate industriei ușoare de 
conducerea superioară de partid 
și de stat, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu ocazia 
diferitelor analize și vizite de 
lucru în unitățile noastre și 
vizează, în principal : creșterea 
într-un ritm mai intens a pro
ducției acelor sectoare unde se 
realizează un grad superior de 
prelucrare a materiilor prime, 
cum ar fi tricotajele, confecții
le : creșterea producției care 
se realizează din materii prime 
din țară, respectiv la țesături 
subțiri din in, Cînepă, la sticlă
rie, menaj ; dezvoltarea produc
ției realizate din materii prime 
înlocuitoare la tricotaje din fire 
de mătase artificială, la încăl
țăminte din piele sintetică. Ca 
urmare a acestor orientări se 
prevede ca în anul 1978 ponde
rea consumului de fibre și fire 
chimice din totalul materiilor 
prime textile să reprezinte 51 la 
sută, față de 50 la sută prevăzut 
în planul cincinal. De aseme
nea, ponderea materiilor prime 
din țară va reprezenta. în in
dustria textilă. în anul 1978, 
circa 57 la sută, fată de 
51 la sută în 1975. iar în 
industria pielăriei 72 la sută, 
comparativ cu 56 la sută. 
Creșteri superioare s-au pre
văzut si la produsele defici
tare. Prevederea acestor creșteri 

de producție se realizează pe 
baza suplimentării fondurilor 
de investiții alocate industriei 
ușoare, peste prevederile planu
lui cincinal, cu 635 de milioane 
lei. Prin aceasta vor fi tra
duse in viată indicațiile si 
sarcinile trasate de conduce
rea superioară de partid ca 
dezvoltarea în ritmuri mai 
accelerate a unor localități și 
județe ale tării în acest cincinal 
să se realizeze în mai mare mă
sură pe seama dezvoltării indus
triei ușoare.

Sarcini deosebite ne revin în 
anul 1978 și pe linia planului 
tehnic și de cercetare, avînd 
permanent sprijinul C.N.S.T.- 
ului. în această perioadă vom e- 
labora tehnologii noi de prelu
crare a materiilor prime din 
tară, se vor extinde chimizarea 
și automatizarea, se vor realiza 
noi materii prime înlocuitoare 
pentru sectorul de pielărie, noi 
articole de sticlă și porțelan. Ca 
urmare a acestor măsuri, se pre
vede ca ponderea produselor noi 
și reproiectate să reprezinte 39

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Pop

îngăduiți-mi să exprim din 
adîncul inimii deplinul acord cu 
toate materialele puse în dezba
terea plenarei și. în același 
timp, hotărîrea comuniștilor 
maramureșeni, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, de a ridica la cote 
superioare activitatea producti
vă. de a face totul pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin.

Folosesc prilejul ce mi s-a 
oferit pentru a vă raporta, 
stimate și iubite tovarășe 
secretar general al partidului, 
că sarcinile stabilite de Comi
tetul Central, indicațiile pe care 
dumneavoastră personal le-ați 
dat organizației județene Mara
mureș se înfăptuiesc cu succes. 
Planul producției globale pe 
primul semestru a fost realizat 
la 23 iunie. Pînă la finele acestei 
luni se va realiza o producție 
suplimentară în valoare de 260 
milioane lei.

La indicația dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, biroul comitetului 
județean de partid a întreprins 
acțiuni energice în toate sectoa
rele de activitate pentru creș
terea suplimentară a producti
vității muncii. S-a reușit astfel 
ca toate unitățile industriale din 
județ să se încadreze în sarci
na planificată de creștere a 
productivității muncii și majora
rea suplimentară a acesteia. Pla
nul productivității muncii pe pri
mul semestru se prelimina a fi 
depășit cu 2,1 la sută, cea mai 
mare parte a sporului de pro
ducție obtinîndu-se pe această 
cale. Fată de planul pe acest an, 
preliminăm, de asemenea, o 
creștere de 2,43 la sută. Infor
măm plenara că avem și unele 
unități care nu s-au încadrat în 
costurile planificate. Doresc să 
arăt însă că existența acestor 
depășiri cu care noi nu ne pu
tem încă împăca este și o urma
re a unor necorelări. Am ruga 
Ministerul Minelor, Petrolului și 
Geologiei. Ministerul Finanțelor 
si C.S.P.-ul să ne dea o mină de 
aiutor centru a rezolva si aceas
tă problemă, astfel incit măsu
rile luate de organizațiile de 
partid, cu consiliile oamenilor 
muncii din unități, să asigure fo
losirea tuturor rezervelor inter
ne ne care le avem.

în ceea ce privește planul la 
export, sarcinile ne 5 luni au 
fost realizate in proporție de 
103.4 la sută, livrîndu-se peste 
plan produse în valoare de 2.5 
milioane lei. Nu ne-am încadrat 
insă la exportul oe devize libe
re. Această problemă a fost re
cent analizată de biroul comi
tetului județean de partid, care 
a aprobat un program de măsuri

Cuvintul tovarășului 
Titus Popovici

Fiind ne deplin de acord cu 
documentele prezentate astăzi 
plenarei si regretînd că nu mă 
pot opri asupra unuia dintre 
cele mai strălucite si elocvente 
dovezi ale umanismului de 
esență al societății românești 
contemporane — reeducarea 
prin muncă. în mijlocul si sub 
privegherea oamenilor muncii 
— mă voi referi la hotărîrea cu 
privire la creșterea rolului si 
răspunderii organizațiilor de 
Partid si de stat, de masă și 
obștești, a uniunilor de creație 
etc. in activitatea de informare 
Si educare a oamenilor muncii.

Această hotărîre aduce un 
răspuns istoricește necesar, o- 
biectiv necesar, uneia dintre 
cele mai complicate probleme 
cu care s-a confruntat. în decurs 
de decenii, societatea socialistă, 
în jurul căreia s-au dus si se 
duc cele mai aprinse polemici, 
care a provocat, mai puțin în 
tara noastră, e dreot. adevărate 
drame, care a fost si este fo
losită zilnic ca argument-mă- 
ciucă împotriva socialismului — 
libertatea creației.

Lumea contemporană cunoaș
te o infinitate de forme ale 
cenzurii, efort al societății capi
taliste de a zăgăzui aspirația 
maselor spre socialism, spre li
bertate si demnitate deplină. 

la sută din totalul producției în 
anul 1978.

Totodată, informez plenara că 
s-au găsit soluții de a ne înca
dra în normele de consum atît 
la energie electrică, combustibil, 
cit și la produse laminate, a- 
colo unde nu eram încadrați.

Ținind seama că în semestrul 
II, conform hotăriril conducerii 
partidului șl de stat, urmează 
a se majora retribuția tuturor 
categoriilor de personal din. in
dustria ușoară. în numele aces
tora exprim cele mai calde mul
țumiri tovarășului secretar ge
neral și. în același timp, ne an
gajăm de la această tribună ca 
prin rezultatele pe. care le vom 
obține să susținem realizarea a- 
cestor importante hotărîrl politi
ce. în încheiere, asigur plenara 
și pe dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din industria 
ușoară, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, 
vor depune toate eforturile ca 
sarcinile planului pe 1978 să fie 
realizate în mod exemplar.

pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă si realizarea integrală 
a sarcinilor de export ne între
gul an.

în domeniul investițiilor, cu 
toate măsurile luate, preliminăm 
pe 6 luni o realizare de numai
98.5 la sută, cu 99 la sută la 
construcții-montai. Deși avem 
unele greutăți cu demararea mai 
repede a unor obiective, vom 
stărui să le învingem, să asigu
răm toate condițiile tehnico-ma
teriale. astfel ca Pe întregul an 
investițiile să fie realizate si să 
începem cu bine planul ne anul 
viitor, cînd sarcinile sînt mal 
mobilizatoare. Fată de aceasta, 
biroul comitetului județean de 
Partid se angajează să asigure 
măsurile corespunzătoare.

Doresc, de asemenea, să in
formez că avem perspective 
bune pentru a nune în eviden
tă noi rezerve geologice de mi
nereuri neferoase. Legat insă de 
această activate, aș adresa ru
gămintea de a fi sprijinit 
I.P.E.C.-ul din Maramureș cu 
dotatii suplimentare în ceea ce 
privește instalații de să-pare si 
exploatare pentru buturi cu a- 
dîncimi de peste 600 m.

Comuniștii de la sate, oamenii 
ogoarelor, stimulați de hotărîri- 
le Congresului țărănimii, de 
măsurile adoptate de condu
cerea partidului privind creș
terea nivelului de trai, de insti
tuirea noului sistem de pensii 
pentru țărani, sînt 1 preocupați 
să asigure recolte sporite de ce
reale. de fructe, produse anima
liere.

Indicația dumneavoastră, sti
mate tovarășe secretar general, 
dată la înaltul forum al lucră
torilor ogoarelor ca Maramure
șul să devină un mare furnizor 
de animale de rasă a generat o 
serie de măsuri atît la nivelul 
județului, cît și în unități și ele 
au început să prindă viată.

Cifrele de plan si bugetul pe 
anul viitor sînt mobilizatoare și 
pentru iudetul Maramureș. Ne 
vom strădui să le îndeplinim, 
să asigurăm măsurile necesare 
pentru a realiza planul ne acest 
an si pentru a pregăti investi
țiile si Planul Pe anul viitor.

îmi exprim. încă o dată, acor
dul deplin cu toate materialele 
puse în dezbaterea plenarei, asi- 
gurînd că oamenii muncii din 
Maramureș. în frunte cu comu
niștii. recunoscători pentru grija 
deosebită a conducerii partidu
lui. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind dez
voltarea armonioasă a iudetului 
si îmbunătățirea condițiilor de 
muncă si viată, se angajează să 
acționeze cu toată hotărîrea pen
tru înfăptuirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin.

Cenzura banului, a intereselor 
de clasă, de castă, de grupări 
cu mobiluri uneori divergente, 
se exercită — realitatea ne obli
gă să o recunoaștem — în for
me variate si extrem de subtile, 
cea mai importantă fiind încer
carea de a prezenta normele 
libertății de tip burghez ca nor
me unice, eterne, perfecte, 
imuabile, ca si democrația libe- 
ral-burgheză. ca si noțiunea 
burgheză despre ..drepturile o- 
mului". decurgînd din sistemul 
liberei concurente, adică din 
..dreptul**  unora de a-si vinde 
cît mai avantajos forța de mun
că si ..dreptul" altora de a o 
cumpăra cît mai avantajos.

O întreagă suprastructură 
complexă, nu rareori foarte 
inteligentă, diversă, sunlă. em
pirică. eficientă. încearcă să 
confere capitalismului contem
poran aura ..celei mai bune lumi 
posibile" ; aceasta se reflectă și 
în normele sociale ce guvernea
ză dezvoltarea contradictorie a 
artei si culturii.

Pe de altă parte, munca ti
tanică de construire a unei lumi 
noi — în general. în condițiile 
înapoierii economice si cultu
rale. de la unul din primele 
decrete ale lui Lenin (alături de 
cele despre Pace si pămînt). des
pre libertatea creației cultural- 

artistice — a cunoscut denatu
rarea stalinistă, cu tot cortegiul 
de abateri de la natura adevă
rată a socialismului. Aceasta 
s-a dovedit si în cultură a fi o 
frînă serioasă prin ignorarea 
specificului artei, prin reduce
rea ei la simpla ilustrare docilă 
a unor teze rupte de viată, prin 
golirea ei de conținutul revolu
ționar. adică de căutarea noului, 
de afirmarea lui. prin nesoco
tirea modului specific în care 
arta educă spiritul, nu didactic, 
nu oferind lucruri de-a gata 
mestecate, ci fiind. în primul 
find. un prilej de meditație 
asupra condiției umane, mai 
ales atunci cind oamenii devin 
slăninii propriilor lor condiții.

Desigur, lucrurile sint mult 
mai complexe, dar sînt nevoit 
să simplific, să schematizez. în 
orice caz. fată de asemenea ri
giditate sterilizantă nu e de mi
rare că aparenta libertate si de
mocrație de tip burghez (mă 
refer la domeniul artei si cul
turii) poate apărea unor con
științe șovăielnice, unor minți 
superficiale si ignorante, mai 
atrăgătoare uneori. Ca orice 
mirai bine întreținut.

Documentul pe care îl dezba
tem azi se înscrie în procesul 
ireversibil de făurire a demo
crației socialiste, pe care îl cu
noaște patria de la Congresul al 
IX-lea. din momentul în care 
în fruntea partidului si statului 
Se află omul pentru care liber
tatea. în accepțiunea ei majoră, 
a fost si este telul suprem. în 
momentul în care axioma mar
xistă potrivit căreia oamenii 
isi făuresc conștient propria 
Istorie a devenit si devine o 
realitate In această tară. Ne 
dăm seama — si tovarășul 
Ceausescu a insistat nu o dată 
asupra acestui lucru — că e 
vorba de un Proces de lungă 
durată, deloc simplu, care va 
răsturna multe comodități, mul
te obișnuințe, care obligă si 
va obliga tot mai mult pe oa
meni să gîndească. să caute, să 
acționeze si mai ales să-si a- 
sume deschis răspunderea, fără 
de care libertatea este o simplă 
vorbă goală.

Una din problemele funda
mentale ale acestei enoci fră- 
mîntate. în care oamenii sînt 
formați, modelați, influențați de 
multitudinea mijloacelor de in
formare. folosite ca orice supra
structură în interesul clasei care 
se află la putere, este raportul 
dintre autoritate si libertate. 
Autoritate care să nu se 
transforme în dictatură, liber
tate care să nu devină anarhie. 
Si Poate niciunde acest raport 
nu este mai sensibil decît în 
domeniul artei. Prin însăsi na
tura sa. creatorul isi asumă mai 
multe vieți. El trebuie să Înțe
leagă chiar si ceea ce condam
nă. Altfel, opera sa se trans
formă în pamflet. îsi pierde 
acea obiectivitate superioară 
— care e a realității însăși — 
specifică marilor creații. în care 
adevărul vieții reiese nu din a- 
flrmatii. ci din cunoașterea a- 
profundată si multilaterală, din 
dialectica internă a operei de 
artă.

Astăzi, partidul nostru afirmă 
cu îndrăzneală și încredere, si 
în domeniul artei, adevărul ge
neral al democrației socialiste, 
care constă în implicarea direc
tă a maselor făuritoare de va
lori materiale și spirituale in 
crearea unei culturi superioare. 
Acum, făurirea unei culturi la 
care aspirăm depinde, intr-ade
văr. nemijlocit de noi. îrni dau 
seama, nu va fi ușor.

în lumea noastră literară 
funcționează, nu e nici un se
cret. interese de grup, relații 
neprincipiale, jocuri de influen
tă. in care cei mai activi cu 
gura sînt cei ce produc cel mai 
puțin cu pana. Există incă ten
tative de a obține reglementa
rea unor privilegii și. cu oare
care regret, trebuie să spun că 
asemenea mentalitate (în care 
ceea ce ti se datorează primea
ză asupra a ceea ce datorezi) gă
sește o oarecare audienta, mai 
ales în rîndul unor colegi mai 
tineri, care n-au învătat încă să 
disceamă în dosul frazelor ..ge
neroase" sunetul găunos al inte
resului meschin al unora, pu
tini la număr. e drept.

Problema de viitor este în ce 
măsură adevărații scriitori co
muniști vor ști să-și susțină 
punctele de vedere, să-și apere 
concepțiile, să le impună prin 
forța argumentelor și a convin
gerii. Aplicarea în viață a a- 
cestei hotărîri. practica — su
premul etalon — va dovedi în 
ce măsură sîntem capabili de a 
răspunde prin fapte încrederii 
desăvîrșite ce ne-o acordă 
partidul.

Au fost cîndva arta. lite
ratura altceva decît un teren 
de luptă, de ciocnire a opinii
lor. a concepțiilor, a mentalită
ților, a viziunii despre lume 1 
Am spus-o in multe rînduri : 
cea mai mare cucerire a revo
luției în domeniul creației este 
ideea responsabilității deschis 
asumată față de societate. 
Acum, această idee capătă un 
caracter concret, structuri în
noitoare. Depinde de noi înși
ne ca ele să fie suple, stimu
lative, creatoare, să nu se 
transforme într-un mecanism 
birocratic, expresie socială a 
fugii de răspundere, a comodi
tății care are permanent ne
voie de acoperire. Este foarte 
important ca acele comisii care 
vor participa nemijlocit in pro

cesul de apariție a lucrărilor să 
fie alcătuite din oameni care 
pot participa într-adevăr. care 
au vocație, care o fac din pa
siune. cu pricepere și delicate
țe. Altfel, poate reapare forma
lismul, racilă mai veche. Pen
tru că orice măsură, oricît de 
revoluționară ar fi. îsi pierde 
forța de stimulare dacă se re
zumă numai la forme, la înde
plinirea unui ritual, așa cum pe 
vremuri unii mergeau la bise
rică nu pentru că ar fi fost din 
cale afară de bigoti. ci pentru 
că ar fi fost rău văzuti de ..so
cietatea bună" dacă Lipseau.

De asemenea, am în vedere 
caracterul operativ, dinamic, 
necesar, gîndindu-mă iarăși la 
propensiunea unora dintre cole
gii mei (din nou aceiași a că
ror operă este subțirică), de a 
discuta la infinit în vechi spi
rit de cafenea balcanică, lăcașul 
lenei de a acționa, unde s-au 
risipit nu puține valori. De a 
discuta la infinit în detrimentul 
participării efective la viata clo
cotitoare a patriei, acolo unde 
se nasc toate realizările ome
nești și unde trebuie să se în
toarcă oglindirea lor artistică. 
E vorba, mai ales, de educarea 
gustului artistic superior și, 
după părerea mea. sectorul cel 
mai slab, inadmisibil de anemic 
al vieții noastre artistice, este 
cel al criticii. O critică , ce face 
orice în afară de a critica 1 Cau
zele sînt multiple si au istoria 
lor. Nu voi insista. Mi se pare 
însă totuși ciudat că aproape 
nici o revistă literară nu e con
dusă de un critic de prestigiu. 
Or. as dori să-l văd pe acel cri
tic care ar îndrăzni să aibă si 
obiecții sau rezerve la lucrarea 
redactorului său șef, poet, pro
zator sau dramaturg. Situ$tîS"cu 
atit mai greu de înțeles! cu cit 
marea noastră literatură clasică 
s-a format în jurul unor strălu
cite spirite critice — Titu Maio- 
rescu și adversarul său ideologic 
Gherea. Ibrăileanu și oponentul 
său Lovinescu. De ani de zile 
asistăm cu prea ra b excepții la 
involuția spiritului critic obiec
tiv. științific, la Înlocuirea lui 
cu apologetica, moi bine zis cu 
tămîierea abundentă, oe consi
derente de grup, analiza fiind 
absentă pentru a face loc admi
rației fără rezerve. Peste ani. 
cine va avea curiozitatea să stu
dieze acest fenomen va putea 
cădea de oe scaun văzînd cum 
unele nulități patente. în schimb 
asurzitor de gălăgioase, erau 
comparate cu marii scriitori ai 
universului. înainte de a dis
părea în neant sau de a pleca 
să ne înjure la diverse oficine 
străine.

N-as fi vrut să dau e- 
xemple, totuși, unul recent mi 
se pare absolut necesar: a a- 
părut romanul „Buna Vestire" 
al lui N. Breban, de care pro
babil unii dintre dumneavoas
tră își amintesc, deoarece prin- 
tr-o greșeală, de care mă con
sider și eu în parte răspunzător, 
el a făcut un timp parte din 
Comitetul Central. Vreau să fiu 
clar înțeles, de aceea subliniez : 
nu spun că această carte nu 
trebuia să apară, că ea trebuia 
tinută la index. Nu voi afirma 
acest lucru deosebit de grav de- 
cit despre acele productiuni 
care propagă fascismul, ura si 
disprețul fată de om. violenta 
animalică, pornografia. Dar mo
dul în care acest roman a apă
rut constituie. după părerea 
mea. și o spun aici deschis, cu 
toată răspunderea, o serioasă 
greșeală de ordin politic. Res
pins la editura „Cartea Româ
nească" (director Marin Preda), 
respins la editura „Eminescu" 
(director Valeriu Râpeanu). după 
nenumărate discuții în care au
torul s-a dovedit refractar. în
cercat a fi transmis clandestin 
peste graniță, romanul apare 
brusc la editura „Junimea" din 
Iași. într-un tiraj nejustificat de 
mare, din motive pe care le nu
mesc deschis coniuncturale (si 
care nu caracterizează politica 
noastră culturală). motive ne 
care, eventual, le pot înțelege, 
dar nu le pot aproba ! Nu le a- 
prob pentru că din asemenea 
„exceptări" de ia normele obliga
torii pentru toti ceilalți ce pot 
înțelege unii tineri scriitori gră
biți. ca orice tînăr. și asta este 
normal, să se vadă tipăriți cu 
orice chip ? Ei „înțeleg", și am 
auzit pe destui afirmînd-o, că, 
dacă faci gălăgie, dacă ..devii un 
caz", dacă ajungi să se intereseze 
de tine diverse ziare străine sau 
posturi de radio, merge. începi 
să fii tratat ca o excepție. Si a- 
tunci. scriitorii, membri sau nu 
ai Comitetului Central. în gene
ral cei ce susțin concepțiile și 
pozițiile partidului în artă. în
cep să fie considerați „confor- 
miști". „oportuniști". „învechiți", 
„depășiți", iar eroii devin alde 
Breban și Goma I Și ar fi foarte 
de nedorit să devină si modele! 
Nu putea fi această carte supusă 
unei discuții serioase, principia
le 1 Nu sînt atitia scriitori în
vestiți cu înalta responsabilita
te de a fi membri ai Comitetu
lui Central, care puteau fi con
sultați. cărora să li se ceară pă
rerea ? Personal, mă îndoiesc că 
s-ar fi modificat concepțiile au
torului de la o zi la alta, dar 
oricum romanul putea fi îmbu
nătățit, curățat de zgura de care 
abundă.

„Buna Vestire" este romanul 
unui autor pe lîngă care viata
(Continuare în pag. a V-a)

încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)
fecționare a normelor juridice și principii
lor de drept, a legislației noastre, în con
cordanță deplină cu realitățile și Idealurile 
orînduirii socialiste. Măsurile adoptate asi
gură creșterea rolului opiniei publice in 
combaterea încălcărilor și abaterilor de la 
regulile de conduită socială, conferă o 
funcție tot mai importantă colectivității în 
respectarea și întărirea legalității socia
liste, în nobila activitate de formare a 
omului nou, cu o conștiință înaintată, în 
educarea cetățenilor, în special a tineretu
lui, în spiritul eticii și echității socialiste, 

în afirmarea multilaterală a personalității 
umane.

6. C.C. al P.C.R. a adoptat Hotărîrea cu 
privire la creșterea rolului și răspunderii 
organizațiilor de partid și de stat, de masă 
și obștești, a uniunilor de creație, a condu
cerilor colective' ale redacțiilor, radiotele- 
viziunii, editurilor, caselor de filme, insti
tuțiilor de spectacole în activitatea de in
formare și educare a oamenilor muncii.

Corespunzător hotărîrii adoptate, în spi
ritul dezvoltării și perfecționării continue a 
democrației noastre, sporește atît roiul 
mi|loacelor de informare și educare, cit și 
răspunderea organismelor lor colective în 
orientarea justă a activității lor în formarea 

omului nou, in dezvoltarea conștiinței so
cialiste, în întreaga activitate ideologică, 
politică și cuitural-educativă. Organizațiilor 
de partid, comuniștilor, tuturor celor care 
își desfășoară activitatea pe frontul crea
ției literar-artistice, în domeniul culturii, în 
presă le revine îndatorirea de a asigura, 
în spiritul politicii partidului nostru, al ho- 
târîrilor Congresului al Xl-lea, o înaltă ți
nută și un conținut tot mai bogat muncii 
politico-ideologice și cultural-educative, ri
dicarea continuă și îmbogățirea vieții spi
rituale din patria noastră.

7 Plenara a adoptat hotărîrea de a 
se convoca, în prima jumătate a lunii de
cembrie, Conferința Națională a Partidului 

Comunist Român. Ordinea de zi a Confe
rinței Naționale a P.C.R. se va stabili la 
următoarea plenară a C.C. al P.C.R.

Plenara a hotârit ca norma de repre
zentare la conferință să fie un delegat la 
1 250 membri de partid, la efectivul parti
dului existent la 1 septembrie 1977. Mem
brii C.C. al P.C.R. și ai Comisiei Centrale 
de Revizie vor participa de drept la con
ferință, avînd statut de delegați.

Plenara C.C. al P.C.R. a stabilit ca con
ferințele extraordinare ale organizațiilor 
județene de partid și a municipiului Bucu
rești să aibă loc în luna noiembrie 1977, 
cu următoarea ordine de zi: a) darea de 
seamă asupra activității comitetului jude

țean de partid în perioada de la ultima 
conferință județeană și măsurile ce se im
pun pentru asigurarea înfăptuirii sarcinilor 
ce revin județului din Planul unic de dez
voltare a economiei naționale pe perioada 
1976—1980 și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă ; b) alegerea dele- 
gaților la Conferința Națională a P.C.R.

★
Comitetul Central al Partidului Comunist 

Român iși exprimă convingerea că docu
mentele adoptate de plenară vor fi pri
mite cu profundă satisfacție și vor mobi
liza energiile creatoare ale întregului nos
tru popor, că toți oamenii muncii, români, 
maghiari, germani și de alte naționalități, 
sub conducerea organizațiilor de partid, 

vor acționa cu fermitate și consecvență 
pentru transpunerea în viață a hotărîrilor 
stabilite, ce corespund pe deplin interese
lor societății noastre și asigură înaintarea 
ei neabătută pe calea progresului și civi
lizației socialiste.

Comitetul Central adresează clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, întregu
lui nostru popor chemarea de a întîmpina 
Conferința Națională a Partidului Comunist 
Român cu noi și tot mai mari succese în 
dezvoltarea economică și socială a patriei, 
în înfăptuirea Programului partidului de 
edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.
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de luptă, de sacrificii, de mun
că. de dăruire, chiar si de erori 
a acestor decenii a trecut ca apa 
pe penele ratei. Cartea unui au
tor al cărui ochi (nu lipsit de o 
anumită acuitate) retine cu pre
cădere uritul. trivialul, obscurul 
si josnicul, lucruri care ca boa
la, ca moartea, aparțin si ele rea
lității. Dar a reține numai asta 
înseamnă, cu indulgentă spus, o 
serioasă carență a viziunii des
pre lume. Este cartea unul autor 
adept declarat al filozofiei lui 
Nietzsche, cu desăvîrsire prost 
digerată, conform căreia omeni
rea se împarte în aleși sortitl să 
fie stăpîni, deoarece se află 
dincolo de bine si de rău. si 
turma celor meniți să fie domi
nați. supuși. O carte în care 
limba română este maltratată 
pinâ la suferință, in care abun
dă scene de un erotism ieftin, 
la limita și uneori dincolo de 
limita obscenității.

Ei. bine, tovarăși, in viata 
mea n-am citit apologie mai 
deșănțată — îmi cîntăresc bine 
cuvintele — în care un critic — 
același, de altfel, care Intr-o an
tologie a poeziei a inclus cu dez
involtură pe toti poeții legio
nari. în frunte cu Radu Gyr — 
afirmă că este cea mai impor
tantă carte de după 23 August. 
Nu mă miră acest lucru din 
partea ..României literare", care 
cam navighează în derivă, pre
cum corabia lui Noe. dar mă 
mir de' ..Convorbiri literare" de 
la Iași, continuatoarea celebru
lui spirit critic al ..Junimii", 
care a găsit cuvinte atît de săr
bătorești de parcă era vorba de 
Unirea Principatelor ! Si mă mir 
foarte mult că pînă acum ni
meni. nici un critic marxist, si 
avem cîtiva serioși — dar eru
diția lor se exercită strălucit 
numai asupra lui Thomas Mann. 
Joyce și Kafka — nu s-au găsit
\pună acest roman în adevă

ratul lui tpntext. arătîndu-i me
ritele eventuale, dar si limitele 
si confuziile mai mult decit e- 
vidente.

Dacă eseiștii, filozofii si cri
ticii marxiști tac si se refugiază 
în discuții academice, atunci e 
firesc să răsune numai glasul 
altora, al unui Negoițescu. de pil
dă ! Incit cititorul mai neavizat 
— ca să nu vorbim de cel in 
formare — ar piitea deduce că 
e vorba de o recunoaștere una
nimă. de o apreciere generală si 
că romanul epocii noastre are 
ca tendință esențială scormoni
rea lăzilor de gunoi, aspectelor 
diforme ale naturii umane. 
Da, dispute de acestea vom mai 
avea ! Ele sînt necesare clari
ficării. Aici, în focul luptei de

Cuvîntul tovarășului 
Neculai Agachi

Planul pe anul 1978 ne este 
bine cunoscut de la definitivarea 
cincinalului. Totuși, citind rapor
tul prezentat plenarei, trebuie să 
subliniez cîteva elemente care, 
după mine, sînt deosebit de im
portante și semnificative.

în primul rînd. cu toate difi
cultățile si greutățile apărute în 
cursul acestui an. inclusiv catas
trofalul cutremur, constatăm cu 
satisfacție faptul că ritmul nos
tru de dezvoltare prevăzut pen
tru anul viitor depășește preve
derile cincinalului.

In al doilea rînd. constatăm cu 
foarte multă plăcere faptul că 
sarcina stabilită de secretarul ge
neral al partidului, privind creș
terea continuă a nivelului de via
ță, se materializează în totalitate 
in proiectul de plan propus dez
baterii și aprobării. Creșterea 
fondului de consum cu 8,5 la 
sută față de anul 1977 spune 
foarte mult, iar creșterea retri
buției reale cu 7,6 la sută 
demonstrează. de asemenea, 
preocuparea permanentă a con
ducerii partidului pentru înfăp
tuirea acestui obiectiv major al 
muncii noastre.

Pentru metalurgie, anul 1978 
trasează sarcini mobilizatoare, 
deosebit de importante. Produc
ția crește cu peste 12 la sută. A- 
preciez ca deosebit de mobiliza
toare prevederea privind crește
rea productivității muncii cu cir
ca 10 la sută, ceea ce înseamnă 
că, practic, tot sporul de produc
ție in anul viitor trebuie să se 
realizeze pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Sarcini mari 
avem de asemenea și în dome
niul consumurilor specifice, 
al reducerii cheltuielilor mate
riale și totale de producție, al 
sarcinilor la export.

Vreau să raportez plenarei, 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, că aceste sarcini mobi
lizatoare au o bază bună de 
pornire. Pe semestrul I. sarcinile 
în metalurgie se îndeplinesc cu 
o depășire la producția globală 
de peste 2 la sută. Se realizează 
principalele sortimente de plan. 
Există o corelație bună a indi
catorilor principali ai planului, 
producție, număr de oameni, 
productivitate, fond retribuții. 
Cu toate acestea, trebuie să ra
portez în fața plenarei că avem 
încă multe probleme care tre
buie rezolvate în cursul acestui 
an pentru ca planul pe anul vi
itor să se poată desfășura în 
mod corespunzător, la parame
trii stabiliți.

Mă voi referi în continuare 
la cîteva direcții în care trebuie 
să acționăm stăruitor pentru a 
găsi cele mai bune soluții, astfel 
încit sarcinile stabilite de con
ducerea partidului să fie reali
zate. Prima este problema îm
bunătățirii scoaterii de metal. 
Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că această sarcină se 
îndeplinește conform programu
lui. Totuși, pină la realizarea a 
85 la sută, așa cum este prevă
zut, mai avem cîteva procente

Cuvîntul tovarășului 
llie Rădulescu

Cuvîntul tovarășului 
Szilagyi Dezideriu

îngăduiți-mi mai întîi ca. de 
la această înaltă tribună, să ex
prim aprobarea deplină a orga
nizației județene de partid Hu
nedoara. a oamenilor muncii 
hunedoreni față de proiectele 
planului de stat și de buget pe 
anul 1978, față de celelalte docu
mente supuse aprobării plena
rei, care dau expresie preocupă
rii neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a partidului 
și statului nostru, pentru pro
gresul general economic și so

idei, pe concretul lucrărilor, se 
va manifesta, sînt convins, for
ța concepției comuniste despre 
lume pe care și-au însușit-o și 
și-o însușesc permanent cei mai 
mulți și cei mai buni scriitori 
contemporani, dar care — de ce 
să n-o spun, eu însumi mă fac 
vinovat de această greșeală — 
de multe ori se simt timorați 
în afirmarea ei deschisă, com
bativă, principială, argumenta
tă. cu mijloace de expresie ci
vilizate, ca nu care cumva să 
fie acuzați de dogmatism, de 
îngustime de vederi. De cine ? 
De madame Monica Lovinescu ? 
De Virgil Untaru. zis Ie
runca. sau de niște pseudo- 
literați. pensionari înain
te de vreme de o invaliditate 
care se cheamă lene sau nepu
tința de a mal crea ? Aplicarea 
în viață a acestei hotărîri va 
contribui și la spargerea cercului 
ingust. steril și sterilizant, care 
se mai manifestă în viața noas
tră culturală prin infuzia de 
viață, de combativitate, de răs
pundere pe care o vor aduce 
beneficiarii culturii.

Voi încheia în fața dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Ceaușescu, în fața plenarei Co
mitetului Central, cu o mărtu
risire personală, deși nu-mi stă 
în obicei și îmi vine destul de 
greu. De mult, de prea mulți 
ani, lucrez la un roman care 
s-ar dori o epopee a colectiviză
rii. Pe lingă grija pentru aceas
tă temă uriașă, pe lingă senti
mentul răspunderii fată de o- ■ 
glindirea unei perioade atît de 
dramatice cum a fost transfor
marea celei mai tradiționaliste 
clase, pe lingă clipe de descu
rajare, de îndoială, de eșecuri, 
n-aș fi sincer în fața partidului 
meu dacă n-aș recunoaște și o 
anumită lene, o anumită como
ditate (pe care le condamn la 
alții), o tendință de refugiu în 
genuri mai lesnicioase, cu suc
cese mai facile și mai repezi, 
cum este, de pildă, filmul. Răs
punsul meu la această hotărîre, 
în care văd chezășia fermă a des
chiderii unor mari perspective, a 
unor căutări șl frămîntări crea
toare, in care văd spiritul co
munist. deschis spre nou, duș
man neîmpăcat al stagnării și 
comodității, al timorării, căuta
rea pătimașă și in același timp 
științifică a căilor de maximă 
înflorire a personalității uma
ne, a încrederii nelimitate in 
puterea creatoare a omului li
ber — caracteristici pe care se
cretarul general al partidului Ie 
imprimă neobosit întregii noas
tre vieți materiale și spirituale 
— răspunsul meu de scriitor 
comunist va fi în curînd aceas
tă carte. Și altele.

bune. Cunoaștem măsurile care 
trebuie aplicate, știm cum 
trebuie să acționăm în domeniul 
introducerii unor noi tehnologii 
de turnare a oțelului, al intro
ducerii în producție a unor noi 
lingotiere, în valorificarea mai 
bună a metalului și îmbunătăți
rea structurii producției de oțel- 
Semnificativ este faptul că nu
mai un procent de îmbunătățire 
a scoaterii înseamnă pentru e- 
conomie circa 100 000 tone 
de laminate finite, cu valoarea 
și importanța lor eoonomică.

O însemnătate la fel de mare 
acordăm și reducerii consumuri
lor de combustibili și energie.

S-au obținut cîteva succese, 
este adevărat, dar in domeniul 
reducerii consumului specific de 
cocs, în domeniul valorificării 
energiilor secundare, în dome
niul creșterii participării căr
bunilor energetici în pro
ducția de cocs trebuie să 
acționăm mult mai energic. 
Dispunem de forța necesară 
ca această sarcină să fie 
realizată in bune condiții. Sigur, 
in eforturile noastre ne bizuim 
pe colaborarea cu o serie de 
institute, cu o serie de ramuri 
din economie, și în primul rînd 
pe colaborarea largă cu chimiștii 
noștri, cu ICECHIM-ul, cu con
strucțiile de mașini, care prin 
tehnologiile lor de gazeificarea 
cărbunilor, de obținerea gazelor 
reducătoare, trebuie să ne spri
jine ca în producția de metal să 
folosim cît mai puțin combus
tibil.

O a treia problemă este asigu
rarea în mai mare măsură a 
consumatorilor noștri cu unele 
produse, așa cum sînt tabla e- 
lectrotehnică, tabla de oțel inox, 
țevi speciale, producții auto și 
alte sortimente destinate utila
jelor tehnologice.

Ultima problemă la care vreau 
să mă refer este legată de în
făptuirea programului nostru de 
dezvoltare. în acest an nu am 
realizat pe 6 luni planul de in
vestiții. Sint însă luate măsuri 
și consider că dispunem de con
diții să realizăm planul de in
vestiții. Cunoaștem bine sarcini
le programului de investiții ne 
1978, in care înregistrăm o creș
tere cu peste 50 la sută și la 
total și la construcții-montaj. 
Prin măsurile indicate de dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral, cu prilejul analizelor pe 
care le-ați efectuat, prin măsu
rile luate la nivelul ministeru
lui, avem condiții să abordăm 
cu siguranță planul de investiții 
pe anul 1978, plan care hotărăș
te. de fapt, realizarea sarcinilor 
din întregul cincinal în meta
lurgie.

Aș vrea să asigur plenara, pe 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, că vom lua toate 
măsurile pentru ca realizările 
anului 1977 și anului 1978 să se 
situeze conform prevederilor de 
plan, să fie la nivelul cerințe
lor și obligațiilor pe care noi le 
avem în metalurgie.

cial al țării, pentru perfecționa
rea în continuare a activității 
sociale și politice, pentru ridica
rea nivelului de trai al popu
lației. Subliniez că prevederile 
planului în ce privește județul 
Hunedoara sînt realiste, mobili
zatoare. și ne socotim de pe 
acum angajați în pregătirea tu
turor condițiilor pentru a le rea
liza.

Doresc să raportez plenarei, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
că, în județul Hunedoara, cu 

sprijinul Comitetului Central și 
al organelor de stat centrale, 
s-au obținut pe semestrul I re
zultate bune : am îndeplinit pla
nul cu șase zile mai devreme la 
producția industrială globală ; 
producem peste plan valori de 
aproape 400 milioane lei ; pro
ductivitatea muncii pe angajat 
este cu aproape 4 500 lei mai 
mare decit se prevedea în plan 
și cu peste 1 300 lei mai mare 
decît sarcinile de creștere supli
mentară, stabilite de secretarul 
general al partidului ; depășim 
sarcinile la export cu peste 20 
milioane lei valută ; am redus 
cheltuielile la 1 000 lei producție 
marfă și consumurile la energie, 
la materii prime și materiale. 
S-au realizat, de asemenea, sar
cinile cu privire la ridicarea ni
velului de trai al populației.

Cu toate acestea, avem încă o 
seamă de probleme cu care ne 
confruntăm. Nu sîntem mulțu
miți de faptul că la unele pro
duse, cum sînt fire de viscoză, 
ciment, încălțăminte, plăci de 
marmură, nu s-au realizat sar
cinile de plan fizice, în unele 
situații și din cauza unor neco- 
relări care există între planul 
valoric și cel fizic.

Informez, totodată, că. îm
preună cu ministerele de resort, 
mai ales cu Ministerul Indus
triei Metalurgice, al Energiei 
Electrice, al Economiei Fores
tiere și Materialelor de Con
strucții, al Construcțiilor Indus
triale, acționăm pentru darea 
în exploatare a obiectivelor pro
gramate în acest an și pentru 
recuperarea unor rămîneri în 
urmă datorate unei insuficiente 
pregătiri a investițiilor pe 1977. 
Aș dori să subliniez că în acest 
sens am primit și sprijinul Co
mitetului municipal de partid 
București, al comitetelor jude
țene de partid Bistrița-Năsăud, 
Satu Mare, Alba, Bihor, Caraș- 
Severin și Arad, care ne ajută 
in livrarea utilajelor pentru ma
rile obiective industriale din 
metalurgie. Folosesc însă a- 
ceastă tribună pentru a cere 
tuturor ministerelor beneficiare 
să ne sprijine în primirea do
cumentațiilor restante pe acest 
an, în livrarea utilajelor con
form. graficelor stabilite pentru 
montaj, în rezolvarea celorlalte 
probleme privind realizarea in
tegrală a programului de inves
tiții —- sarcină principală pe 
care sîntem hotărîți să o înde
plinim.

Pentru 1978, județul Hunedoa
ra trebuie să realizeze o pro
ducție industrială de 26 miliarde 
șl jumătate, cu un ritm de creș
tere de aproape 8 la sută fată 
de 1977. Vom realiza investiții 
de ^aproape 7 miliarde lei. Va 
trebui să obținem cel puțin 85 
la sută din sporul de producție 
pe seama creșterii productivită
ții muncii. în același timp, 
avem un program larg pentru

Cuvîntul 
Ion

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele consiliului oamenilor 
muncii al Centralei industriale 
de mașini și aparate electrice 
Craiova, organizată pe între
prinderea „Electroputere", in 
numele comuniștilor acestei 
mari organizații de partid din 
care fac parte, să exprim ade
ziunea totală la lucrările acestei 
plenare, care, prin problematica 
deosebită pusă în dezbatere, se 
înscrie ca un eveniment de mare 
însemnătate pe linia înfăptuirii 
vastului program de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Aș dori să remarc și eu că 
prevederile de ansamblu ale 
planului național unic și ale 
planului pe ramuri și in profil 
teritorial se integrează armonios 
în prevederile directivelor Con
gresului al XI-lea și ilustrează 
cu claritate că numai creșterea 
în ritm susținut a economiei, a 
venitului național asigură baza 
reală, trainică și mijloacele ne
cesare pentru crearea veniturilor 
directe ale celor ce muncesc. 
De aceea, am înțeles și ințele- 
gem datoria de a acționa cu fer
mitate pentru realizarea și de
pășirea indicatorilor de plan in 
condiții de eficientă sporită.

Raportez plenarei că. pe pe
rioada celor cinci luni expirate, 
prevederile de plan la indica
torii principali au fost depășiți 
pe întreaga centrală și pe ma
joritatea întreprinderilor. De 
asemenea, am realizat sortimen
tele prevăzute în plan ale in
dustriei electrotehnice: trans
formatoare, motoare electrice, 
aparataj de înaltă tensiune și 
altele. Preliminăm realizarea și 
depășirea acestora în conti
nuare. premisă sigură de înde- 
plipire a planului pe 1978.

In obținerea acestor rezultate 
a stat și va sta îndemnul condu
cerii partidului, al dumneavoas
tră personal, stimate tovarășe 
secretar general, deoarece vizi
tele dumneavoastră în între
prinderile centralei, la ..Electro
putere". începînd cu prima zi 
de lucru din acest an. au im
pulsionat transformări impor
tante în organizarea mai bună 
a producției, reducerea cheltuie
lilor materiale de producție si 
mai ales a metalului, diversifi
carea si asimilarea de produ
se noi.

Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că în aceste cinci luni 
am asimilat numeroase produse 
poi, la sfirșitul acestui an pon
derea producției acestora in 
producție-marfă urmînd să fie 
de peste 40 la sută. Am acordat 
atenție creșterii producției pe 
seama folosirii capacităților 
existente. De exemplu, la „Elec
troputere" vom dubla volumul 
producției industriale pe supra
fețele existente in 1980, față de 
1975, punînd accent pe reorgani
zări de fluxuri și dotări cores
punzătoare cu utilaje.

încep exprimîndu-mi acordul 
deplin cu documentele dezbătu
te la plenară. îmi dau seama 
că acest acord se putea exprima 
la fel de bine și printr-un da, 
formulat prin vot. Motivul pen
tru care am cerut cuvîntul, si 
mulțumesc că mi-a fost acorda
tă posibilitatea să vorbesc, este 
că doresc să exprim citeva gîn- 
duri pe marginea documentului 
ce trasează felul cum concepe 
și soluționează partidul nostru 
sarcinile mari care stau în fata

dezvoltarea socială a județului. 
De aceea, vă rog să-mi îngă
duiți să adresez alese sentimen
te de mulțumire și recunoștin
ță conducerii partidului, perso
nal tovarășului Ceaușescu. pen
tru că si în anul 1978 sint alo
cate mijloace importante atît 
pentru progresul economic al 
județului, cît și pentru propăși
rea sa socială și să exprim ho- 
tărîrea noastră de a înfăptui 
exemplar acest program.

Doresc să informez plenara că 
biroul și secretariatul comitetu
lui județean de partid au sta
bilit de pe acum o seamă de mă
suri în vederea asigurării condi
țiilor necesare realizării planului 
în 1978. Am organizat, la nivel 
județean și în marile întreprin
deri. colective care examinează 
problemele ce se ridică privitor 
la planul pe 1978, urmărindu-se 
soluționarea acestora pină la în
cheierea acestui an. De aseme
nea. am proiectat o serie de ana
lize și dezbateri în plan județean 
pentru evidențierea mijloacelor 
și modalităților de realizare a in
dicatorilor Calitativi. Totodată, 
ne propunem să extindem acor
dul global in toate sectoarele 
producției materiale, inclusiv in 
proiectare și cercetare, ceea ce 
ar permite o angajare mai lar’ă 
a tuturor colectivelor de muncă 

, în realizarea sarcinilor de plan, 
în agricultură acționăm, în pri

mul rînd. pentru includerea în 
circuitul agricol a noi terenuri, 
pentru creșterea producției la 
hectab și asigurarea efectivelor 
matcă și îmbunătățirea structu
rii lor.

Pentru anul viitor, planul pre
vede o creștere substanțială a 
producției de cărbune. Comitetul 
județean de partid, comitetul 
municipal din Petroșani. îm
preună cu Ministerul Minelor. 
Petrolului și Geologiei, fac efor
turi deosebite pentru a asigura 
realizarea sarcinilor de plan, fi
nind seama de nevoile econo
miei naționale. Apreciem în 
mod deosebit măsurile stabilite 
de conducerea partidului potri
vit cărora muncitorii mineri si 
siderurgiști sint printre primii 
care vor beneficia de creșterea 
remunerării muncii in acest an. 
Aceasta ne va ajuta si în ceea 
ce privește asigurarea, in con
tinuare. cu forță de muncă a 
exploatărilor miniere. Calea pe 
care putem realiza producția de 
cărbune este creșterea, in conti
nuare. a productivității, iar pen
tru a merge mai departe pe a- 
ceastă linie trebuie să dezvol
tăm mecanizarea.

în încheiere, vorbitorul a asi
gurat plenara, pe secretarul ge
neral al partidului că oamenii 
muncii din județul Hunedoara 
vor acționa cu toată răspunde
rea pentru realizarea planului 
pe 1977 și pe 1978, pentru îmbu
nătățirea întregii lor activități.

tovarășului
Licu

Sîntem conștienți că nu ne 
situăm încă la nivelul sarcinilor 
și cerințelor privind calitatea 
producției, scurtarea ciclului de 
asimilare și a duratei de înnoi
re a producției, reducerea 
cheltuielilor la 1 000 de lei pro
ducție-marfă și mai ales a 
cheltuielilor materiale.

Informăm că, pentru a îmbu
nătăți activitatea și în aceste 
direcții, ne-am înscris măsuri în 
programe prioritare pe care., sub 
controlul și îndrumarea organu
lui județean de partid și a mi
nisterului, trebuie să le reali
zăm.

Din materialele prezentate și 
studiate se desprind, pe de o 
parte, caracteristicile de bază 
ale dezvoltării industriei, ritmul 
și eficientă economică, iar pe 
de altă parte, necesitatea orga
nizării superioare a forțelor de 
care dispunem, pentru a asigura 
îndeplinirea acestor obiective 
mobilizatoare. Ne-am prevăzut 
ca sporul de producție în anul 
1978, respectiv o creștere de 18 
la sută față de 1977, să fie 
realizat, în principal, pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Spre deosebire de anii prece- 
denți, apreciem că realizăm o 
pregătire mai bună a condițiilor 
îndeplinirii planului pe 1978.

în contextul caracteristic pe
rioadei 1976-1980, al cincinalului 
revoluției știintifico-tehnice, sar
cinile anului 1978 poartă o pu
ternică tentă a înnoirii produc
ției, prin introducerea în fabri
cație a unor produse cu caracte
ristici și performanțe ridicate. 
Pentru asimilarea și realizarea 
acestor produse, în condiții de 
bună calitate, sînt necesare o 
serie de materiale cu caracte
ristici superioare.

Din studierea materialelor 
prezentate în plenară rezultă 
că planul economic și bugetul 
pe anul 1978 sînt într-o relație 
directă cu programul de creș
tere a nivelului de trai mate
rial și spiritual al celor ce mun
cesc, program de o excepțională 
însertinătate, care reflectă pre
ocuparea constantă a conducerii 
partidului, personal a secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru a crea con
diții mai bune de viață și de 
muncă făuritorilor bunurilor 
materiale.

Doresc să subliniez caracterul 
științific, profund realist, al pre
vederilor planului de stat și bu
getului, care concordă pe deplin 
cu aspirațiile și nevoile între
gului popor. Folosesc acest pri
lej pentru a asigura conducerea 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar ge
neral, că vom milita cu consec
vență și vom acționa neabătut 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor majore ce ne revin 
din planul național unic și bu
getul de stat pe anul 1978.

presei privind formarea și edu
carea oamenilor muncii. Acest 
document exprimă adevărul 
profund al încrederii depline ce 
ni se acordă nouă, comuniștilor, 
care avem sarcina de a lucra în 
domeniul cuvîntului tipărit, al 
gîndului partinic exprimat in 
imagini și prin viu grai, expri
mă devotamentul nostru total 
față de partid, față de patrie, 
încrederea partidului nostru in 
capacitatea celor chemați să 
slujească informarea și educa

rea oamenilor muncii înseamnă 
o Înaltă cinstire, ce face parte 
organică din realitățile cotidie
ne ale României socialiste.

Acest document reflectă pro
cesul continuu de adincire a 
democrației noastre socialiste, 
ce se generalizează într-un pu
ternic ritm în toate sferele so
cietății românești. Văd în acest 
fel de abordare revoluționară a 
creșterii rolului mijloacelor de 
informare în masă o gîndire 
impresionant de profundă, atît 
de ferm comunistă ; simt bă
tăile fierbinți ale Inimii celui 
care exprimă, precum nimeni în 
tot parcursul zbuciumatei istorii 
a patriei, luminoasa voință a 
conștiinței României, vrerea și 
judecata Partidului Comunist 
Român, văd și simt gîndul drept 
al celui pe care știindu-1 in 
fruntea partidului și țării inima 
fiecăruia dintre noi bate ori- 
cînd liniștit, văd și simt în su
flul înnoitor ce se degajă și din 
aceste rînduri, gîndul înțelept 
al secretarului nostru general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

îmi este greu să găsesc cu
vinte potrivite pentru a reuși 
măcar în parte să cuprind, să 
subliniez valoarea și importan
ta teoretică si practică a unui 
asemenea mod nou și cu totul 
original de a concepe si realiza 
cadrul organizatoric de partici
pare a oamenilor muncii la actul 
de conducere și în domeniul 
mass media, concepție orezen- 
tînd semnificații profunde, cu 
bătaie lungă in devenirea noas
tră comunistă.

înțelegem clar că aceste mă
suri sînt urmarea dezvoltării si 
maturizării presei noastre, a for
mării unui puternic detașament 
de gazetari comuniști, făurit si 
Îndrumat permanent de partid, 
condiție hotărâtoare în continua
re a dezvoltării presei, a înde
plinirii cu succes a sarcinilor ce 
ne revin.

Este limpede că astăzi, la noi. 
in România, amploarea activi
tății politico-ideologice si cultu
ral-educative. determinată de

Cuvîntul 
Mihail

Planul pe 1978 al industriei 
chimice prevede o creștere a 
producției globale cu 16,8 la 
sută fată de Sarcinile din acest 
an. ceea ce reflectă, in continu
are, ritmurile înalte de dezvol
tare care au fost asigurate prin 
programele partidului nostru 
acestei ramuri de virf in econo
mia modernă. Se prevăd creș
teri importante pentru toate do
meniile. în principal pentru asi
gurarea produselor necesare in 
agricultură si zootehnie, con
strucția de mașini si electroteh
nica. industria textilă si pielă
riei, a materialelor de construc
ții. poligrafie și transporturi.

In anul 1978 se vor asigura 
circa 185 kg Îngrășăminte chi
mice. calculate in substanța ac
tivă. pe hectar de teren arabil.

Cantitatea de pesticide ce va 
fi livrată agriculturii va fi cu 
66 la sută mai mare, la erbici- 
de creșterea va fi de 174 la sută. 
Pentru zootehnie va începe li
vrarea furajelor proteice rea
lizate în noua uzină de la Curtea 
de Argeș. Se vor trimite canti
tăți sporite de aminoacizi. vita
mine si medicamente pentru uz 
veterinar.

Industria textilă va primi cu
11,5 la sută mai multe fire și 
fibre sintetice. într-o gamă largă 
de sortimente.

Reflectînd preocuparea parti
dului nostru pentru creșterea 
constantă a nivelului de eficien
ță economică a industriei moder
ne ce o construim, productivita
tea muncii urmează să creas
că în anul viitor cu 13.5 la sută. 
Sporul va fi obținut îndeosebi 
datorită nivelului ridicat al pro
ceselor tehnologice ce se vor 
Introduce prin instalațiile noi ce 
vor fi puse în funcțiune, pre
cum si prin perfectionarea celor 
existente, ridicarea gradului de 
mecanizare si automatizare a 
unor lucrări cu volum mare de 
muncă. O importantă contribu
ție în acest domeniu o are In
stitutul central de chimie, prin 
institutele sale de cercetare și 
proiectare, care a elaborat teh
nologii pentru fabricarea unor 
noi materiale sintetice, valorifi
carea unor resurse naturale, in
clusiv minereuri cu un conținut 
redus de metale, a perfecționat 
unele tehnologii existente în 
vederea reducerii consumului 
energetic si de materii prime.

în cadrul preocupărilor de 
reducere a consumurilor ener
getice și de combustibil, recu
perările de căldură și de gaze 
reziduale, combustibile utilizate 
in instalații proprii reprezintă, 
la nivelul anului viitor, 3 mi
lioane tone combustibil conven
țional.

Pentru realizarea nivelurilor 
de producție prevăzute în anul 
viitor și in continuare în acest 
cincinal, preocuparea principală 
a ministerului o constituit 
crearea tuturor condițiilor dc 
îndeplinire integrală a planului 
de investiții, care în 1978 va 
marca o creștere de 30 la sută 
față de sarcinile deja ridicate 
din acest an. Volumul investiți-

Cuvîntul tovarășei 
Magdalena Filipaș

Documentele și măsurile su
puse dezbaterii plenarei consti
tuie instrumente reale de reali
zare a politicii partidului. Tra
ducerea lor în viată se va mate
rializa în sporirea avuției națio
nale. în creșterea nivelului de 
trai. Cifrele de plan si măsurile 
de ansamblu, ca și cele cu refe
rire directă la activitatea si 
viata lucrătorilor din industria 
ușoară, din centrala bumbacu
lui. se caracterizează prin rea
lism. asigurînd continuarea cu 
perseverentă a proceselor de în
noire. determinînd creșterea 
bunăstării oamenilor muncii. Vă 
asigur. mult stimate tova
rășe secretar general Nicolae 
Ceausescu, că toate acestea vor 
obține adeziunea și angajarea 
deplină a tuturor lucrătorilor 
din centrala noastră si că mulțu
mirile noastre fată de partid, 
fată de dumneavoastră se vor 
exprima prin rezultatele mai 
bune pe care le vom obține.

Proiectul de plan pentru anul 
1978 marchează o nouă etapă 
superioară cantitativ si calitativ.

Congresul al XI-lea. de preve
derile Programului partidului 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
de formare a omului nou. creș
terea continuă a rolului condu
cător al partidului, cuorinzătoa- 
rea amplificare a rolului mase
lor !n luarea deciziilor în toate 
domeniile cer asemenea abor
dări cu totul noi și cu totul fi
rești. care • vorbesc despre ma
rile noastre libertăți, libertăți 
născute din cea mai dreaptă 
orînduire cunoscută din istoria 
omenirii — socialismul, din 
dreptul nostru sfînt de a merge 
numai înainte, croindu-ne dru
mul spre culmi.

îndeplinirea unor sarcini de 
atît de mare complexitate im
pune — Înțelegem bine — ridi
carea spiritului de răspundere al 
fiecăruia dintre noi. activiști ai 
partidului în domeniul presei. 
Formele noi de conducere colec
tivă. și colectivele redacționale 
înseși, numai astfel vor putea 
răspunde integral pentru conți
nutul, orientarea si calitatea în
tregii activități a organelor sl 
organismelor respective de 
presă.

Ne dăm seama si mal mult 
astăzi, aici, de rolul deosebit ne 
care partidul nostru îl acordă 
presei, menirii ei în mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplini
rea la niveluri mereu superioare 
a sarcinilor însuflețitoare ce ne 
stau in fată. •

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele colectivului din care fac 
parte — redacția ziarului „Elo- 
re“ — să exprim angajamentul 
de a sluji cu răspundere deplină 
promovarea fermă a politicii 
Partidului Comunist Român, 
înfăptuirea integrală a indicați
ilor dumneavoastră, mult stima
te tovarășe secretar general.

Noi-îndeplinim această menire 
unică a întregii prese românești 
conștienți că. indiferent de lim
ba în care scriem, exprimăm 
gîndul și voința unică a Româ
niei. in unica limbă a socialis
mului.

tovarășului 
Florescu

ilor ce urmează să fie înfăptuite 
în 1978 este mai mare decit 
realizările întregului cincinal 
1966—1970. Se prevede punerea 
in funcțiune a unui număr de 
circa 200 de mari capacități și 
180 de capacități șl obiective 
care vor fi realizate la nivelul 
centralelor și întreprinderilor. 

Ținînd seama de lipsurile și 
dificultățile care s-au manifes
tat în pregătirea lucrărilor de 
investiții și pentru a asigura in
trarea în funcțiune la termen a 
instalațiilor planificate pentru 
anul viitor, precum și a celoi 
care încep anul acesta, s-au 
luat măsuri, pe baza indicați
ilor date de tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul numeroaselor vizite de 
lucru. Programul elaborat pe a- 
ceastă bază și aprobat de Biroul 
Permanent al Comitetului Poli
tic Executiv asigură realizarea 
investițiilor din acest an și o 
pornire bună pentru desfășu
rarea marilor lucrări din anul 
viitor. S-au luat toate măsurile 
indicate de conducerea partidu
lui pentru asigurarea documen
tațiilor necesare desfășurării în 
ritm accelerat a investițiilor și 
realizării noilor obiective rezul
tate din cerințele dezvoltării 
economiei noastre în anii urmă
tori.

S-au luat, de asemenea, mă
suri pentru procurarea utilaje
lor din tară, cît si a celor din 
import, organizindu-se o acțiu
ne largă de contractare pentru 
toate instalațiile prevăzute a fi 
realizate în planul cincinal. Ex
portul de produse chimice va 
creste în anul viitor cu 16 la 
sută, ceea ce reflectă narticipa- 
■rea ramurii în proporție din ce 
în ce mai mare la activitatea 
de comerț exterior a țării.

în cele sase luni rămase pînă 
la demararea planului pe anul 
viitor, specialiștii din minister, 
centrale și institute vor pleca în 
unități pentru a găsi soluții în 
vederea nominalizării. împreună 
cu întreprinderile, a întregului 
plan de producție și export, 
pentru pregătirea tuturor condi
țiilor necesare asigurării des
fășurării optime a lucrărilor de 
Investiții si a planului de repara
ții capitale, atingerea parametri
lor proiectați și punerea în 
funcțiune a unor instalații teh
nologice. Se va acționa, de a- 
semenea. pentru realizarea pro
gramului de reducere în con
tinuare a consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie 
și combustibil, de creștere a 
productivității muncii si redu
cere a cheltuielilor materiale.

încredințez plenara Comite
tului Central, conducerea de 
partid, pe dumneavoastră, to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. că lucrătorii din in
dustria chimică sînt ferm ho- 
tărîti să realizeze si să depă
șească planul pe 1977. premisă 
trainică pentru îndeplinirea sar
cinilor de dezvoltare a indus
triei chimice în 1978 și în între
gul cincinal.

și pentru Centrala industriei 
bumbacului. Ca orientări de bază 
pentru anul 1978 vom urmări 
cu perseverență creșterea cali
tății produselor, a gradului de 
valorificare, prin finisaje com
plexe. a materiilor prime si ma
terialelor folosite. înlocuirea în 
proporție tot mai mare a mate
riilor prime din import cu cele 
produse în țară. Ne propunem 
să diversificăm mai mult pro
ducția. să realizăm noi sortimen
te p<rin care să reducem tot mai 
mult articolele încă deficitare si 
să răspundem exigentelor mereu 
crescînde ale beneficiarilor in
terni și externi, să căutăm noi 
domenii de valorificare a pro
duselor noastre. Si planul de 
export pentru anul 1978 pre
zintă creșteri importante — 
de 22 la sută față de 1977, iar 
fată de prevederile inițiale ale 
cincinalului — de 43 la sută. în 
condițiile exportului de azi. se 
impun în mod deosebit competi
tivitate la costuri, la calitate, dar 
și creșterea gradului de adapta
bilitate. elasticitate în realizarea 

unei game tot mal variate de 
produse, realizarea unor struc
turi noi. în concordantă cu mu
tațiile care s-au produs în piața 
textilelor.

Considerăm că vom răspunde 
cerințelor față de producția 
noastră, penseverînd mai mult 
pe următoarele direcții : mărirea 
efortului pentru îmbunătățirea 
calității creației tehnice și artis
tice ; introducerea tehnologiilor 
moderne, de vîrf. cunoscute pe 
plan mondial ; realizarea unor 
dotări corespunzătoare, care șă 
permită si o mobilitate largă în 
structura sortimentală, atît la o- 
biectivele noi. la dezvoltări, cît 
și la reutilări ; introducerea unei 
discipline ferme și a unei exi
gențe înalte de la fiecare condu
cător pină la fiecare lucrător.

în domeniul creației, trebuie să 
adoptăm o linie mai îndrăzneață, 
chiar dacă în prima etapă vor 
apărea unele greutăți în produc
ție. de fapt inerente începutului.

Prin noile investiții ce se pre
văd a se da în funcțiune, cît și 
prin cele care vor începe activi
tatea în anul 1978. se materiali
zează elocvent politica partidu
lui de industrializare a tuturor 
regiunilor țării și. în același 
timp, se răspunde și cerințelor 
formulate de consumatori pri
vind diversificarea și completa
rea structurilor sortimentale.

Știm că avem foarte multe de 
făcut, de îmbunătățit, că avem 
de eliminat multe deficiente 
pentru a fi cît mai competitivi 
și că toate acestea stau in pri
mul rînd în puterea noastră. 
Sînt însă si domenii unde va 
trebui să ne conjugăm mai bine 
eforturile cu colaboratorii noștri, 
de exemplu cu intreprinderile 
de comerț exterior pentru in
tensificarea prospectării piețelor 
externe, chiar cu Ministerul Co
merțului Interior pentru mări
rea schimbului de produse. Va 
trebui să punem un accent mult 
mai' mare decît pină acum pe 
participarea la aceste prospec
tări a specialiștilor din între
prinderi. care, prin pregătirea 
lor. sînt primii oe se pot pro
nunța asupra adaptărilor cerute, 
asupra soluțiilor pretinse de 
client!. în continuarea acestei 
idei, doresc să apreciez modifi
cările care se preconizează in 
domeniul invătămlntului. între 
care si cele privind formarea lu
crătorilor de comerț exterior.

Multe din modificările în do
meniul invătămlntului ce -se 
preconizează vizează asigurarea 
cu cadre mai bine pregătite și 
in pondere corespunzătoare a 
domeniilor economice si sintem

Cuvîntul tovarășului 
Ion Tudor

Actuala plenară a Comitetu
lui Central al partidului nostru 
dezbate documente de impor
tantă deosebită pentru activita
tea social-economică a Româ
niei. Materialele studiate evi
dențiază încă o dată politica 
științifică a partidului nostru, o- 
rientată spre dezvoltarea si mo
dernizarea continuă a economiei, 
valorificarea tot mai rațională 
si eficientă a resurselor mate
riale si umane, realismul sarci
nilor stabilite în fiecare do
meniu de activitate.

Actionind cu fermitate în 
spiritul indicației tovarășului 
secretar general, organizația 
județeană de partid Constanta 
raportează plenarei că, prin in
tensificarea preocupărilor co
lectivelor de muncă pe linia 
extinderii progresului tehnic, 
creșterii gradului de folosire 
a capacităților de producție, u- 
tilizării raționale a torței de 
muncă, prevederile de plan pe 
semestrul I din acest an vor fi 
realizate si depășite. Planul pro
ducției globale industriale se 
îndeplinește în procent de 
101,2 la sută, iar la export se 
vor livra suplimentar mărfuri in 
valoare de 47 milioane Iei 
valută.

Măsurile luate de comitetul 
județean de partid pentru folo
sirea mai chibzuită a mijloace
lor materiale și bănești au con
dus la obținerea de beneficii 
peste plan in valoare de 35 mi
lioane lei. Acordăm toată atenția 
realizării investițiilor, care pe 
acest an reprezintă un volum 
de peste 11 miliarde lei.

în agricultură s-a terminat 
recoltatul orzului pe cele 25 
mii de ha si am început cam
pania de recoltare a griului. 
Concomitent, s-au realizat în- 
sămintări de culturi duble pe o 
suprafață de 20 mi; de ha.

G influentă pozitivă în obți
nerea acestor rezultate au a- 
vut-o recentele măsuri adoptate 
de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al partidului privind 
creșterea retribuției si a altor 
venituri, ridicarea mai accen
tuată a nivelului de trai al 
populației în actualul cincinal.

Stimate tovarășe secretar ge
neral. doresc să vă informez că 
indicațiile pe care ni le-ați dat 
cu prilejul recentei dumneavoas
tră vizite de lucru in județul 
Constanta se înfăptuiesc cu suc
ces. Lucrările de construcție a 
canalului se desfășoară în con
diții bune. înregistrăm un ritm 
mai înalt la lucrările de con
strucții de pe platforma de la 
Năvodari, iar constructorul do
cului de la Mangalia va asigura 
condiții de lansare a navei „Ca- 
latis" pînă la 23 August, așa cum 
ați indicat dumneavoastră.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute si acțiunile întreprinse 
de comitetul județean de partid 
informez plenara că ne confrun
tăm încă cu o serie de lipsuri 
Si greutăți. Nu am reușit să gă
sim cele mai eficiente soluții 
care să asigure încadrarea în 
cheltuielile de producție. îndeo
sebi materiale. Avem încă res
tante la unele produse de bază. 
De asemenea, la investiții pla

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Bobocea

Vă rog să-mi îngăduiți ca de 
la această înaltă tribună să mă 
declar de acord cu toate docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei Comitetului nostru Cen
tral. conștient fiind că adopta
rea lor asigură înfăptuirea nea
bătută a Programului partidului 
nostru de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
si înaintare a României spre 
comunism.

în cele ce urmează, doresc să 
mă refer la documentul înscris 

siguri că. traducînd în fapte a- 
ceste hotărîri. rezultatele se vor 
evidenția fără întîrziere. Desi
gur că pentru orientarea profe
sională a elevilor, si centrala in
dustrială. îmoreună cu între
prinderile. trebuie să facă mai 
mult. Ne-am propus ca pentru 
localitățile unde s-au construit 
sau se construiesc unități noi, 
ca de exemplu Calafat. Slatina, 
Abrud. Alexandria si în alte 
unități, să organizăm acțiuni 
speciale de recrutare a oandida- 
tilor pentru facultatea de indus
trie ușoară si să organizăm, cu 
sprijinul facultății, cursuri spe
ciale de pregătire. în prezent, 
avem probleme cu totul deose
bite în asigurarea cu cadre su
perioare a unităților noi din 
anumite zone ale tării. în timp 
ce la Iași, in general în Moldo
va. situația este mult diferită. 
Considerăm că va fi necesar să 
găsim soluții ca dintre absolven
ții liceelor. încadrați ca munci
tori de inaltă calificare, să se
lecționăm după 2—3 ani de pro
ducție pe cel care se dovedesc 
merituoși, cu dragoste pentru 
meserie si fabrică, și să-i îndru
măm sau să-i trimitem la fa
cultate spre a urma secțiile de 
specialitate.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să exprim și eu, în nu
mele lucrătorilor din Centrala 
industriei bumbacului, în nu
mele lucrătoarelor, care repre
zentăm o pondere de 70 la sută 
in această centrală, cele mai cal
de sentimente de recunoștință, 
de mulțumire pentru grija per
severentă pe care o manifestați 
personal, dumneavoastră, tova
rășe secretar general, față de 
lucrătorii din industria ușoară 
și să ne angajăm să răspundem 
acestei griji cu rezultate mai 
bune în etapa următoare. Aș 
vrea să-mi permiteți să men
ționez că creșterile mari de re
tribuție de care vom beneficia, 
între primii — în prima etapă 
17 la sută, care se suprapune 
creșterii de 37 la sută din cin
cinalul anterior — vor face ca 
țesătoarele noastre să ajungă la 
un venit net de circa 1 800 de 
lei, realizînd un plus de venit 
net de 250—300 lei. Sînt sume 
foarte importante și nu numai 
pentru aceasta, dar și pentru 
aceasta, ne simțim datori de a 
munci mai bine, de a obține re
zultate mai bune. Vă asigurăm 
încă 6 dată, mult stimate tova
rășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
lucra așa cum ne cereți, mult 
mai mult și mult mai bine.

nul se realizează la nivelul ce
lor 6 luni in proporție de nu
mai 97,4 la sută, respectiv 90 la 
sută la constructii-montaj. în 
activitatea de export si import 
ce se realizează prin portul Con
stanța nu reușim să asigurăm în
totdeauna o derulare normală a 
mărfurilor si materiilor prime, 
din cauza unor lipsuri de natu
ră organizatorică, a nerealizării 
investițiilor ce vizau crearea de 
noi capacități si creșterea gra
dului de mecanizare a opera
țiunilor de încărcare si descăr
care. Eliminarea acestor neajun
suri constituie în continuare o- 
biectul unor analize exigente si 
responsabile la nivelul organe
lor si organizațiilor de partid, al 
colectivelor de oameni al muncii.

Relevînd faptul că sarcinile 
de plan pe 1978 asigură conti
nuarea mersului ascendent al 
economiei naționale, răspund 
cerințelor accelerării progresului 
economic și social și ridicării 
nivelului de viată al întregului 
popor, vorbitorul s-a referit la 
importantele obiective de in
vestiții de care va beneficia și 
județul Constanta, la sarcinile 
pe care județul le are în dome
niul creșterii producției indus
triale și agricole.

Examinarea de către comite
tul județean de partid a cifre
lor de plan primite de către 
unități ne-a permis să apreciem 
că planul prevăzut poate fi în
deplinit și depășit. Vom acțio
na mai hotărît pentru a crea o 
atitudine mai combativă în fie
care secție și loc de muncă, în 
rindul tuturor angajaților, în 
sprijinul folosirii integrale a 
timpului de lucru. întreținerii 
cu grijă a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor. întăririi discipli
nei tehnologice si de producție. 
De asemenea, vom întreprinde 
noi acțiuni care să conducă la 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime, la ridicarea 
calității producției, lichidarea 
risipei și a tuturor cheltuielilor 
n ^economicoase.

în același timp. îndeplinirea 
în bune condiții a planului 
pe 1978 de către fiecare unitate 
economică necesită sprijin. în 
această perioadă pregătitoare, și 
din partea unor centrale și mi
nistere pentru soluționarea ope
rativă a unor probleme legate 
de necorelările ce există încă 
între indicatori, de structura 
prevăzută, de capacități, de con
tractarea în interiorul termene
lor legale si altele.

Declarîndu-mă de acord cu 
documentele supuse dezbaterii, 
asigur plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân. conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii 
din județul Constanța. îndru
mați și conduși de comitetul ju
dețean de partid, vor depune 
toate eforturile, astfel ca sarci
nile ce le revin să fie îndepli
nite exemplar, adueîndu-și în 
acest fel contribuția la înfăptu
irea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

pe ordinea de zi cu privire la 
creșterea rolului unităților so
cialiste. al organizațiilor obștești, 
al maselor populare, in respec
tarea legalității, sanctionarea Si 
educarea prin muncă a persoa
nelor care comit abateri si în
călcări de la normele de convie
țuire socială si legile tării, a- 
dontat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al partidului. Acest
(Continuare în pag. a Vl-a)
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document, elaborat din iniția
tiva si sub conducerea tova
rășului secretar general. Nicolae 
Ceausescu, are o mare însemnă
tate teoretică si practică, fiind 
menit să ducă la creșterea ro
lului maselor în înfăptuirea jus
tiției. in intărirea legalității 
noastre socialiste.

Raportez plenarei Comitetului 
nostru Central, dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar 
general, că lucrătorii din Procu
ratură, toti juriștii, la fel ca în
tregul nostru popor, au primit 
cu multă satisfacție măsurile 
profund democratice, umane, 
luate pentru sancționarea si ree
ducarea prin muncă a persoa
nelor care comit abateri si în
călcări de la normele de con
viețuire socială si legile tării, și 
se angajează să acționeze cu tot 
devotamentul pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor ce le re
vin din această hotărîre.

După cum este cunoscut, pe 
baza prevederilor hotărîrii Co
mitetului Politic Executiv, a 
decretelor de amnistie si gra
țiere. au fost puși în libertate 
un număr mare de foști con
damnați. printre care si un 
mare număr de minori si tineri.

Vă raportez, stimate tovarășe 
secretar general, că cei puși în 
libertate, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid,

Cuvîntul tovarășului
Eugen Barbu

Am citit cu mult interes do
cumentele puse în discuție în 
plenara noastră și mă voi referi 
aici la probleme care ne sînt 
familiare, adică acelea legate 
de activitatea editurilor, a tele
viziunii și presei noastre. Nu voi 
uita, desigur nici Uniunea scrii
torilor.

Iată, citind paginile care ne-au 
fost înfățișate, mie mi se pare 
că trebuie să spun că ne aflăm 
în fata unui examen pe care, 
mai ales noi, scriitorii, trebuie 
să-1 trecem cu bine.

Cei mai multi dintre inamicii 
politicii noastre vorbesc despre 
libertatea de creație, care ar fi. 
chipurile, nelimitată la ei. de o 
presă fără obligații, care-și poa
te permite orice. Ca unul care a 
călătorit ceva mai mult și care 
e oarecum la curent, cît de cît, 
cu ceea ce apare, trebuie să vă 
apun că, dincolo de rezervele pe 
care le am față de presa capita
listă și de un anumit gen de 
literatură care se face acolo, pot 
să recunosc că există si o presă 
cinstită o presă care riscă totul 
pentru adevăr, luptînd împotriva 
inechităților sociale, arzînd cu 
fierul roșu unde trebuie ars. Dar 
această presă este stingherită, 
înăbușită de marii monștri ai 
rotativelor, care o zdrobesc cu 
tirajele, cu capitalurile lor și 
chiar folosind mijloace neper-, 
mise.

Mi se pare că orice stat își 
consolidează politica sa generală 
fi cu ajutorul presei, așa incit 
nu putem să despărțim această 
unealtă care lucrează în con
știința oamenilor de politica pe 
care o facem. Politica pe care o 
face ștatul nostru vă este cunos
cută, nu există nici lin mister. 
Poporul român a ales definitiv 
calea apre socialism. Acest po
por, care ne cinstește pe noi, 
ziariștii șl scriitorii, dorește. îna
inte de toate, o presă socialistă, 
o artă socialistă, o literatură so
cialistă. o artă cu tendință 
cum se spune — fără ca noi să 
pe sfiim de acest cuvînt.

Ne aflăm, după cum bine știți, 
intr-o dispută ideologică cu ca
pitalismul, o dispută care nu a 
Încetat de la nașterea socialis
mului. Putem să tratăm cu 
state capitaliste și cu reprezen
tanții acestui sistem de viață, 
dar nu vom renunța niciodată 
la ideologia noastră. Cei care 
ne deplîng și care spun că nu 
avem libertatea de opțiune, se 
înșeală. Noi, toți cei care lu
crăm In presa socialistă, cei 
care tipărim cărți, slujim o 
idee. Deci, alegerea a fost fă
cută.

Avem avantajul — a spus 
vorbitorul în continuare — de a 
•crie fără constringerea patronu
lui, care te poate sili să ridici 
azi in slăvi pe cineva și mîine 
să-l umpli de noroi. Presa noas
tră este o presă mai puțin spec
taculoasă, toată literatura noas
tră și filmele noastre nu 6int 
Invadate de narcomani, de cri
minali care omoară în serie. 
Este o „scădere" pe care ne-o 
însușim. Poate că ziarele și căr
țile noastre suferă de o oarecare 
monotonie. în loc să fotogra
fiem oameni căleați în picioare 
de caii politiei sau doboriți de 
gloanțele organelor de repre
siune, noi publicăm fotografiile 
cartierelor noi, ale uzinelor 
noastre, ale școlilor noastre, a- 
dică, tot ceea ce constituie mîn- 
dria existenței noastre.

Ei bine, din motive pe care 
trebuie să le înțelegem, am avut 
ani de zile organe de control 
ale presei și literaturii. Erau 
mai curînd, acești oameni, cu 
care ne-am înțeles întotdeauna, 
niște sfătuitori, care n-aveau 
dreptate mereu, dar de bună 
credință, și care ne-au ajutat să 
nu lăsăm în pagini multe erori. 
Iată, printr-o măsură cu adevă
rat revoluționară, partidul nos
tru, la ideea secretarului gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vine și ne spune : tovarăși zia
riști, tovarăși scriitori, de acum 
vă eliberăm de Direcția presei, 
vă încredințăm ziarele și editu
rile, scena și aparatul de filmat, 
pentru a vă arăta măiestria.

Sînt sigur că nu va trece 
mult și acest organ va fi re
gretat de unii. Redactori-șefi 
care citeau prin corespondență 
ziarul pe care-1 tipăreau, edi
tori care aflau din revistele li
terare conținutul cărților pe 
care le publicau în serie se vor 
grăbi să-și facă formele de 
pensionare. Acești redactori 
probabil vor opta pentru alte 
meserii, constatînd că este foar

Cuvîntul tovarășului 
Adalbert Crișan

Comuniștii, oamenii muncii — 
români, maghiari si germani — 
din județul Bistrița-Năsăud ra
portează că. înfăptuind/neabătut 
hotărîrile Congresului al XI-lea, 
celelalte hotărîri ale partidului, 
indicațiile do neasemuita va
loare ale secretanului general al 

cu sprijinul colectivelor de 
oameni ai muncii din unitățile 
socialiste, s-au încadrat în mun
că și există preocuparea pentru 
ca aceștia să fie sistematic aju
tați pentru a lichida abaterile 
pe care le-au avut.

în prezent sîntem preocupați 
să prezentăm propuneri pentru 
punerea de acord a legislației 
penale și civile, a celorlalte 
norme de drept, cu hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv, cu 
indicațiile pe care dumneavoas
tră ni le-ați dat.

Sîntem convinși că vom a- 
sigura aplicarea cu succes a 
tuturor acestor măsuri, pentru 
ca justiția să se realizeze, așa 
cum dumneavoastră ati indicat, 
de către popor, să se poată 
astfel preveni și înlătura aba
terile de la normele noastre de 
drept, de la principiile înscrise 
în codul eticii și echității noas
tre socialiste.

Vă raportez că lucrătorii din 
Procuratura tării, sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid, sînt angajați plenar 
in înfăptuirea hotărîrii Comi
tetului Politic Executiv pe care 
sînt convins că o va adopta 
plenara Comitetului nostru Cen
tral. a indicațiilor pe care dum
neavoastră personal ni le-ați 
dat. subordonîndu-si întreaga 
lor activitate transpunerii în 
viată a obiectivelor majore ale 
partidului nostru.

te ușor să ai un titlu, dar că 
trebuie să ți-1 și respecți.

Această răspundere personală 
către care sîntem îndreptați in
cumbă. cum veți constata, și o 
seriozitate pe care nu mai pu
tem s-o ignorăm.

Se merge și mai departe. Pînă 
și autorul de cărți sau de arti
cole, pe care nimeni nu-1 che
ma la ordine cînd existau difi
cultăți, va trebui să dea soco
teală pentru lipsa lui de măies
trie, cel puțin în fața conștiin
ței sale.

Să nu se creadă că prin ceea 
ce spun eu vreau să cer să ne 
întoarcem la ceea ce a fost. Au 
existat și în aceste organe de 
îndrumare a presei destule 
muște la arat, care întîrziau 
procesul de producție, tăiau pa
gini bune din cărți, și. mai ales, 
redactori dornici să stea cît mai 
mult în dulcile lor fotolii, și de 
aceea evitau cît se poate așa- 
numitele „probleme". Trebuie 
spus că partidul nostru nu s-a 
ferit niciodată de probleme, și 
slavă domnului a avut destule 
de-a lungul existenței sale. O 
critică curajoasă a societății, as
cuțită, s-a făcut totdeauna cînd 
a fost nevoie și nimeni nu a 
fost cruțat, oricît de sus ar fi 
fost pus.

în lunga mea carieră de zia
rist am fost silit de multe ori 
să fac concesii. întotdeauna, ca 
în povestea cu Făt Frumos, 
pînă la adevăr trebuie să treci 
o pădure si un rîu mare, dar 
n-aș putea să afirm că cineva 
m-a împiedicat pînă la urmă să 
spun tot ceea ce aveam de 
spus.

Este vremea, cred eu, să ne 
asumăm răspunderea, să deve
nim un factor activ în viața 
socială, cum au și fost, de alt
fel pînă acum, unii dintre noi, 
înțelegînd că o conștiință poli
tică, așa cum este a noastră, 
nu mai are nevoie să fie aju
tată, întotdeauna de oameni 
de pe margine. în privința 
aceasta consider că Uniunea 
scriitorilor, casele de filme, 
teatrele, televiziunea, editurile 
vor avea un cuvînt greu de 
spus.

Avem nevoie de o literatură 
sănătoasă, partinică, nerobită 
curentelor literare de aiurea, le
gată de tradiția unei mari lite
raturi. cum e literatura româ
nească, o literatură care să-și 
facă loc în lume nu prin imita
ție. ci printr-un timbru propriu, 
o literatură umanistă, generoa
să, dedicată omului adevărat. 
Avem nevoie de o artă româ
nească pe care acest mare si 
generos popor s-o recunoască, 
care să-i semene. Avem nevoie 
de filme care să arate saltul în 
conștiință al acestui popor, o 
cinematografie din care să nu 
lipsească problemele tăioase ale 
actualității — pentru că ele 
mai există — cu eroi veridici, 
bătăioși. Avem nevoie de o 
poezie patriotică în sensul cel 
mai bun al acestui cuvînt. lip
sită de lozinci, si trebuie să vă 
amintesc că această minunată 
idee a „Cîntării României", la 
care președintele tării noastre 
tine atît de mult și pe care a 
inspirat-o, s-a dovedit încă de 
la prima ediție o mare reușită. * 
Era firesc să fie asa si iată 
două milioane de români au 
cintat. au scris versuri, au pic
tat, au jucat pe scenele tării, 
dovedind o dată pentru totdeau- 
una cît de talentat si înzestrat 
este poporul nostru.

In fata unei asemenea desfă
șurări de forțe artistice, rolul 
omului de artă, al scriitorului 
este uriaș. Cred că colegii mei 
sînt de acord cu mine, cînd fac 
această afirmație. Un rol foarte 
mare îl vor avea însă presa 
noastră, ziarele si revistele, ra
dioul și televiziunea. Ele sînt 
cele mai accesibile canale de in
formare. sînt mijloacele cele 
mai eficace de influențare, de 
educație politică, de culturali
zare și mi se pare de neimagi
nat ca noi să nu avem de aici 
înainte o presă responsabilă, 
vie. interesantă, la zi. scrisă de 
cele mai bune condeie, o presă 
care să aibă atitudine. în stare 
să respingă de la început ne
fastele tentative ale unora de a 
ne abate de la drumul nostru 
revoluționar.

Partidul nu ne cere decît să 
ne facem datoria față de acest 
popor, care muncește din zi 
pină în noapte pentru înflorirea 
României, atît de încercată din- 
totdeauna. dar mereu biruitoare.

partidului, se prezintă la înche
ierea primei jumătăți a anului 
1977 cu realizări însemnate în 
toate sectoarele de activitate. în 
industrie, trecînd cu hotărîre la 
utilizarea mai bună a mașinilor 
și utilajelor, la introducerea în 
circuitul productiv a 3 000 mp 

spații construite, la îmbunătăți
rea tehnologiilor, modernizarea 
și diversificarea producției, a- 
plioarea unor programe rigu
roase de creștere suplimentară 
a productivității muncii, de re
ducere a consumurilor, de în
tărire a ordinii și disciplinei am 
reușit să îndeplinim planul pro
ducției globale industriale pe 8 
luni cu 3 zile mai devreme, rea- 
lizînd un spor, fată de aceeași 
perioadă a anului trecut, de 
peste 23 la sută. Potrivit indi
cațiilor dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, am urmărit cu 
mai multă consecventă si fer
mitate realizarea sarcinilor fi
zice. ceea ce ne-a permis depă
șirea prevederilor la principa
lele produse.

lîn domeniu prioritar al pre
ocupărilor noastre a fost și ră- 
mîne realizarea programului de 
investiții. în anul 1977 avem de 
realizat un volum cu 100 la sută 
mai mare fată de 1976, îndeosebi 
în construcția de obiective in
dustriale și de locuințe. Arătînd 
că prin sprijinul neprecupețit al 
conducerii de partid si de stat, 
al secretarului general al parti
dului. prin strădania si munca 
plină de dăruire a oamenilor 
muncii din județ, aceste sarcini 
se îndeplinesc cu succes, vorbi
torul a spus :

Primul obiectiv industrial al 
anului, întreprinderea de pre
fabricate din beton, a intrat în 
funcțiune cu două luni mai de
vreme. ceea ce echivalează cu 
o producție de 3 200 mc prefa
bricate. Sînt în plină desfășu
rare, la unele cu avans impor
tant, lucrări la 17 obiective in
dustriale și vor începe în zilele 
următoare lucrări la alte 7 o- 
biective industriale, unele din 
ele devansate din anii următori. 
Am reușit să construim în pri
mele 6 luni ale acestui an un 
număr egal de apartamente 
comparativ cu anul 1975.

După ce a subliniat că și în 
agricultură sarcinile stabilite 
pentru acest an se îndeplinesc 
cu succes, vorbitorul a spus : 
în zootehnie am reușit să rea
lizăm sarcinile de creștere a e- 
fectivelor la bovine ; în nume
roase unități am atins cotele 
de la sfîrșitul anului, au cres
cut producțiile de lapte, carne, 
se realizează și se depășesc sar
cinile de livrare la fondul de 
Stat. Am trecut la realizarea 
programului de dezvoltare șl 
modernizare a agriculturii.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la obiectivele anului vii
tor, an în care, așa cum rezul
tă din prevederile planului de 
dezvoltare economico-socială a 
tării prezentat plenarei, produc
ția industrială a județului Bis- 
trița-Năsăud va crește cu circa 
30 la sută. Volumul investițiilor 
se apropie de cel al întregului 
cincinal trecut. Este anul cînd 
vor intra în rîndurile clasei 
muncitoare încă 5 000 de anga
jați și se vor petrece alte im

Cuvîntul
Teodor

Măsurile stabilite de Comitetul 
Politic Executiv, din inițiativa și 
pe baza unei concepții personale 
a secretarului nostru general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
privire la creșterea rolului uni
tăților socialiste, al organizațiilor 
obștești, al maselor populare în 
respectarea legalității, sanctiona
rea și reeducarea prin muncă a 
persoanelor care comit abateri și 
încălcări de la normele de con
viețuire socială și legile tării 
sînt o nouă și puternică demon
strare a democratismului socia
list și a profundului umanism 
revoluționar care caracterizează 
orinduirea noastră socialistă și 
străbat ca un fir roșu întreaga 
politică si activitate a partidului 
și statului.

Avînd ca obiect reglementarea 
lntr-o nouă concepție si perfec
tionarea unor aspecte dintre cele 
mai sensibile ale relațiilor so
ciale. măsurile stabilite de con
ducerea partidului tin seama de 
transformările revoluționare pro
funde care au avut loc în socie
tatea românească și au. totodată, 
în vedere perspectiva înaintării 
tării noastre spre comunism, ori
entarea și stimularea procesului 
de formare a omului nou, de 
respectare de către toti cetățenii 
a normelor de conviețuire soci
ală și a legilor tării.

Aceste măsuri, pătrunse de un 
puternic spirit novator, se inte
grează armonios în procesul am
plu de perfecționare a întregii 
vieți sociale, de dezvoltare a 
dreptului socialist și a întregii 
concepții si conștiințe juridice, 
de creștere a rolului unităților 
socialiste, al organizațiilor ob
ștești și al maselor populare în 
înfăptuirea legalității socialiste, 
în respectarea normelor de con
viețuire socială. Esența acestor 
noi forme și metode o constituie 
mutarea centrului de greutate al 
procesului de reeducare a celor 
ce au comis anumite fapte anti
sociale, din locurile unde erau 
privați de libertate. în cadrul 
unităților socialiste, al unor co
lective cu un real și puternic 
ascendent politic și moral, în 
măsură să-i supravegheze si să-i 
sprijine, pentru a se transforma 
și a deveni oameni noi.

Prin conținutul lor. aceste mă
suri reprezintă o adevărată si 
profundă revoluție în domeniul 
relațiilor juridice și al regle
mentării lor. în cadrul dreptului 
socialist. Ele deschid noi per
spective pe linia dezvoltării 
conștiinței juridice și cetățenești 
a maselor, a creșterii competen
tei și responsabilității colective
lor de oameni ai muncii în în
făptuirea justiției.

Din aceste noi și importante 
măsuri se degajă, cu o mare 
forță, prețuirea pe care partidul 
nostru o acordă omului. încre
derea sa. a societății noastre. în 
capacitatea de îndreptare chiar 
Si a celor care au comis anumite 
fapte antisociale. încrederea în 
marile virtuți educative, trans
formatoare și modelatoare ale 
muncii libere. în marea capaci
tate a colectivelor de oameni 
ai muncii, a organizațiilor ob
ștești și a maselor populare de 
a realiza plenar funcțiile lor e- 
ducative. de a clădi cu migală si 
perseverentă demnitatea de cetă
țeni a celor ce le sînt încredin
țați. de a face din ei oameni 
utili societății. în măsură să se 
integreze în cerințele superioa
re ale vieții sociale, să trăiască, 
alături de ceilalți cetățeni, bucu
ria satisfacțiilor dobîndite prin- 
tr-o muncă onestă si o compor
tare corectă.

Iată de ce. tovarăși, avem con- 

portante prefaceri economico- 
sociale. Fiind conștienti de răs
punderea ce ne revine în înde
plinirea acestor obiective, para
lel cu grija și preocuparea 
pentru realizarea sarcinilor din 
1977 am avut și avem perma
nent în vedere pregătirea con
dițiilor pentru anul 1978.

Astfel, în industrie acționăm 
pentru definitivarea nominali
zării producției, pregătirea teh
nologiilor, aprovizionarea cu 
materii prime, materiale, pen
tru contractarea produselor la 
export, incit să se evite unele 
dificultăți care au apărut in 
acest an.

O bună parte din sporul de 
producție industrială pe care-1 
vom realiza în 1978 va fi asigu
rat prin intrarea în func
țiune a unor noi obiective 
industriale. De aceea, se impu
ne ajutorul operativ și eficient 
al centralelor industriale în di
recția urgentării livrărilor uti
lajelor pentru montaj, pregăti
rii tehnologiilor, asigurării nu
cleelor de cadre cu experiență.

în ce privește investițiile, fată 
de planul cincinal inițial, volu
mul lor și numărul de obiecti
ve sînt considerabil mai mari, 
ceea ce creează premisele ca 
sarcina stabilită de Congresul 
al XI-lea. de a se realiza în 
fiecare județ o producție indus
trială de cel puțin 10 miliarde, 
să fie realizată și depășită în 
județul Bistrița-Năsăud. Aceas
tă creștere este un rezultat al 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceausescu de a se amplasa su
plimentar unele obiective și de 
a se devansa altele, unele din 
acestea în zone ale județului 
neprevăzute initial. Mă fac me
sagerul gîndurilor și sentimen
telor oamenilor muncii — 
români, maghiari și germani — 
din județul Bistrița-Năsăud 
pentru a vă adresa și cu acest 
prilej, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
calde mulțumiri, sentimentele 
noastre de deosebită stimă și 
prețuire pentru grija statornică 
ce o manifestați față de dezvol
tarea și înflorirea, alături de 
toate județele tării, și a jude
țului Bistrița-Năsăud.

Exprimîndu-mi acordul de
plin cu prevederile proiectului 
planului de dezvoltare economi
co-socială a țării pe anul 1978 
și ale bugetului, precum și cu 
celelalte documente, transmit 
hotărîrea unanimă a organiza
ției județene de partid, a tutu
ror oamenilor muncii din jude
țul nostru de a munci cu toată 
abnegația, priceperea și dărui
rea pentru ca sarcinile ce ne 
revin din acest minunat pro
gram să fie îndeplinite întoc
mai, înțelegînd că numai astfel 
putem să ne aducem prinosul 
nostru de recunoștință către 
conducerea partidului șl sta
tului, către iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ceea ce 
face în scopul propășirii și dez
voltării județului, a patriei 
noastre dragi. 

tovarășului ' 
Coman
vingerea fermă că aplicarea în 
viată a acestor măsuri are si va 
avea o mare înriurire pozitivă, 
prin ele punându-se si mai mult 
în valoare forța colectivelor de 
oameni ai muncii, integritatea 
politică, morală si cetățenească 
a celor care le compun, exem
plul lor de demnitate si omenie 
comunistă, de atitudine înaintată 
fată de muncă, fată de viată.

Ținînd seama de însemnăta
tea deosebită a acestor măsuri, 
stabilite de conducerea parti
dului, consiliul de conducere al 
Ministerului de Interne, pe baza 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a stabilit o serie de 
modalități concrete de acțiune 
pentru traducerea lor în viață, 
răspunderile ce revin unităților 
centrale și teritoriale în acest 
domeniu, sistemul de cooperare 
cu organele justiției și procura
turii, cu unitățile socialiste, cu 
organizațiile de masă și obștești 
și, în primul rînd, cu Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist, cu masele largi da 
oameni ai muncii.

De asemenea, am luat măsuri 
pentru însușirea temeinică a 
conținutului acestor documente 
de către toate cadrele și, , în 
primul rînd, de către acelea 
care sînt chemate să participe 
nemijlocit la aplicarea lor în 
viață.

Am tras concluzia că, în baza 
concepției și a cerințelor noi 
care decurg din aceste docu
mente, se impune o adevărată 
restructurare în activitatea or
ganelor Ministerului de Interne, 
manifestarea unei preocupări 
sporite pentru prevenirea in
fracțiunilor și a altor fapte anti
sociale, pentru respectarea de 
către toți cetățenii și, în primul 
rînd, de către cadrele Ministe
rului de Interne, a legilor și 
normelor de conviețuire socială, 
dezvoltarea și perfectionarea co
laborării cu celelalte organe de 
stat și organizații de masă și 
obștești, cu oamenii muncii, așa 
cum dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, ne-ațl indicat 
la ședința cu cadrele de condu
cere din Ministerul de Interne, 
care a avut loc anul trecut.

Am luat măsuri pentru mobi
lizarea tuturor cadrelor. în sen
sul de a acționa cu fermitate și 
perseverentă pentru înțelegerea 
și aplicarea întocmai în viată a 
hotărîrii Comitetului Politic 
Executiv, pentru a dezvolta le
găturile cu oamenii muncii, a 
manifesta mai multă solicitudine 
și hotărîre fată de apărarea drep
turilor și intereselor legale ale 
cetățenilor, a asigura preveni
rea oricăror acțiuni care ar tul
bura ordinea șl liniștea publică.

în legătură cu persoanele eli
berate din detenție, și îndeosebi 
cele provenite din rîndul mi
norilor și tinerilor, am cerut și 
cerem cadrelor Ministerului de 
Interne o cunoaștere și o tra- 

-tare a lor nu în bloc, ci indivi
dualizat. manifestarea spiritului 
de omenie și înțelegere implicat 
de documentele de partid, dar și 
a intransigentei față de cei care 
ar fi dispuși să săvirșească alte 
fapte antisociale.

Informez plenara că în timpul 
care s-a scurs de la adoptarea 
acestor măsuri au fost puse în 
libertate circa 20 de mii de per
soane, din care aproape 16 mii 
au fost repartizate în muncă și 
un număr de 1 811 minori din 
centrele de reeducare a minori
lor. care au fost încredințați pă
rinților. rudelor, autorităților tu
telare din localitățile de reșe
dință. luîndu-se totodată măsuri

pentru integrarea lor în viata so
cială, repartizarea în producție, 
în școli sau în cursuri de califi
care.

în ce privește alte persoane, 
care nu erau încadrate în mun
că. pentru aplicarea în viată a 
prevederilor Legii 25 din anul 
trecut, împreună cu organele 
centrale și teritoriale ale Mi
nisterului Muncii, sub condu
cerea organelor locale de partid, 
am întreprins acțiuni pentru 
identificarea și încadrarea în 
muncă a persoanelor ce fac o- 
biectul acestei legi.

Cu ajutorul diferitilor factori 
educaționali, al mijloacelor de 
informare în masă au fost ini
tiate acțiuni pentru explicarea 
conținutului și semnificației mă

Cuvîntul tovarășului
Ion Traian

Dezvoltarea neîntreruptă a 
economiei naționale și ridicarea 
pe această bază a nivelului de 
trai al întregului popor, reflec
tate în proiectul de plan, în 
proiectul de buget pe anul 1978 
și în programele privind creș
terea retribuției și veniturilor 
celor care lucrează în industrie 
și agricultură, preocuparea pen
tru pregătirea multilaterală și 
educația socialistă a tuturor ce
tățenilor, pusă în evidență de 
măsurile privind perfecționarea 
învățămîntului, de cele referi
toare la creșterea rolului colec
tivelor de muncă în asigurarea 
respectării legalității socialiste, 
toate acestea exprimă înseși 
componente fundamentale ale 
concepției partidului nostru cu 
privire la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Este firesc deci să formulez, cu 
toată convingerea, acordul meu 
deplin la aceste documente 
care poartă amprenta contri
buției hotărâtoare a secretarului 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Permiteți-mi să exprim în ca
drul plenarei sentimentele de 
care este animată întreaga ge
nerație tânără. Mă refer la 
profunda gratitudine față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de partidul nostru, care fac 
totul pentru . asigurarea dezvol
tării neîntrerupte a patriei, pen
tru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai, material și spiritual 
al întregului popor, pentru asi
gurarea unor condiții optime în 
vederea temeinicei formări pen
tru muncă și viață a tinerei ge
nerații.

Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, toate or
ganizațiile noastre, acționînd 
sub conducerea și îndrumarea 
directă a organelor și organiza
țiilor de partid, consideră ca o 
înaltă îndatorire patriotică sar
cina de a contribui prin în
treaga activitate politico-educa- 
tivă la dezvoltarea răspunderii 
fiecărui tînăr față de înfăp
tuirea sarcinilor economice, de a 
asigura antrenarea largă a ti
neretului, și în primul rînd a 
celui muncitoresc, la realizarea 
integrală și la un înalt nivel 
calitativ a acestor sarcini. în 
acest fel, tinerii care vor bene
ficia din nou, în mod nemijlocit 
și într-un număr foarte mare, 
de creșterea retribuțiilor și a 
veniturilor vor da expresie sen
timentelor de profundă mulțu
mire și recunoștință față de 
partid și vor ilustra prin fapte 
că înțeleg corelația, firească în 
condițiile societății noastre, în
tre munca responsabilă a fiecă
ruia și creșterea bunăstării în
tregii societăți, a fiecărui 
membru al său.

Sînt cunoscute stăruința și 
consecventa cu care secretarul 
general al partidului se ocupă 
de orientarea și conducerea 
vastului proces de formare a 
conștiinței socialiste. Se regă
sesc aici, inclusiv în hotărîrile 
care privesc munca de educație 
supuse dezbaterii plenarei, 
atenția șl grija permanente 
acordate tineretului, modelării 
profilului său politic și moral.

Recenta hotărîre cu privire la 
creșterea rolului unităților 
socialiste, al organizațiilor ob
ștești, al maselor populare în 
respectarea legalității, sancțio
narea și reeducarea prin muncă 
a persoanelor care comit aba
teri și încălcări de la normele 
de conviețuire socială și legile 
țării a pus sarcini noi, com
plexe și de o deosebită însem
nătate în fata Uniunii Tineretu
lui Comunist. Folosesc acest pri
lej pentru a raporta că măsurile 
cuprinse în această hotărîre, 
inițiată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost primite cu 
satisfacție și maturitate de către 
întregul nostru tineret. Sîntem 
în fata unor măsuri cu caracter 
profund novator, care constituie 
o ilustrare elocventă a ceea ce

Cuvîntul tovarășului 
Gelu Kahu

Vă rog să-mi permiteți mai 
întîi. ca reprezentant al con
structorilor de nave din tara 
noastră, să exprim și cu acest 
prilej recunoștința noastră pen
tru grija și atenția de. care 
ne-am bucurat permanent din 
partea conducerii superioare de 
partid și de stat, a dumneavoas
tră tovarășe secretar general, 
pentru dezvoltarea acestui im
portant sector al economiei na
ționale.

Așa cum se desprinde și din 
indicatorii de plan pentru anul 
viitor, sîntem în măsură să asi
gurăm practic toate nevoile in
terne de nave de transport teh
nic si specializat. Ca urmare a 
indicațiilor și a orientărilor date 
de conducerea partidului pe în
treg parcursul realizării progra
mului prioritar de dezvoltare a 
industriei navale s-au atins în 
ultimii ani. într-un timp relativ 
scurt. performante deosebite, 
ilustrate de multe exemple, 
dintre care as menționa, la Șan
tierul naval Galati prima plat
formă de foraj marin, care a 
deschis un drum nou în ingi
neria tehnologică navală ; de 
altfel, am și început a doua 
platformă de foraj marin la 
Galați și vom continua cu cele
lalte. Aș menționa, de aseme
nea. lansarea petrolierului de 
150 000 tone. „Independența" 
— eveniment deosebit, onorat 
la lansare de prezenta tovară
șului secretar general — și încă 
multe altele la celelalte șantie
re. nu mai puțin importante 
pentru economia națională. Am 
trecut în acest an la modifica

surilor luate de partid, în ge
neral pentru intensificarea pro
cesului de popularizare a legi
lor. Noi sîntem pe deplin con- 
știenți că nu numai aplicarea 
acestor măsuri în perioada care 
urmează, ci întreaga activitate a 
Ministerului de Interne, alături 
de cea a Justiției și Procuratu
rii, a tuturor organizațiilor de 
masă și obștești, sub conducerea 
și îndrumarea permanentă a or
ganelor de partid, cere o mun
că asiduă, minuțioasă, cu toată 
răspunderea. De aceea, ne an
gajăm ca. împreună cu toți a- 
cești factori educaționali, să a- 
plicăm în viață prevederile ho
tărârii. în munca de educare in 
spiritul respectării legalității so
cialiste.

Ștefănescu
trebuie să fie, In ansamblul său, 
dreptul nou, revoluționar, spe
cific societății noastre socialiste, 

înțelegem bine că noile răs
punderi pe care le-am primit 
constituie o înaltă dovadă de 
încredere în capacitatea poli- 
tico-organizatorică a Uniunii Ti
neretului Comunist, o expresie a 
creșterii rolului său, sub con
ducerea partidului. în toate pro
blemele educării, muncii si vie
ții tineretului. Iată de ce, in 
spiritul exigentei comuniste, 
trebuie să arăt că se manifestă 
totuși o serie de neajunsuri în 
aplicarea acestei hotărîri de că
tre organizațiile noastre. Vă asi
gur însă că experiența pe care 
o acumulăm zi de zi, hotărîrea 
noastră fermă de a înlătura 
neajunsurile. conlucrarea tot 
mai strînsă cu ceilalți factori, 
Vor determina intensificarea 
muncii de educare a tineretului 
și de prevenire a abaterilor.

Salutăm cu satisfacție propu
nerile cu privire la creșterea 
rolului și răspunderii organelor 
de partid și de stat, de masă 
și obștești, uniunilor de creație, 
conducerilor colective ale mij
loacelor de informare de masă 
în activitatea de informare și 
educare a oamenilor muncii. 
Aceste măsuri constituie un nou 
și remarcabil pas înainte în a- 
dîncirea și perfecționarea de
mocrației noastre socialiste. în 
asigurarea participării largi a 
maselor populare la dezvoltarea 
culturii, la îndrumarea ansam
blului mijloacelor de informa
re, ceea ce va avea efecte po
zitive. determinînd o perfecțio
nare a întregii activități de in
formare și educare a oamenilor 
muncii, inclusiv a tinerei gene
rații.

Trebuie să acționăm cu mai 
multă hotărîre, și mă refer evi
dent la Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
manifestîndu-ne ca o prezență 
activă și mobilizatoare a scri
itorilor care aparțin generațiilor 
tinere, astfel îneît aceștia să 
se impună numai și numai prin 
munca și talentul lor. puse în 
serviciul cauzei partidului, a în
tregului nostru popor.

Propunerile privind continua
rea procesului de perfecționa
re a învățămîntului de toate 
gradele, care vor produce o ra
cordare și mal strînsă a școlii 
la cerințele concrete ale econo
miei, ale vieții sociale În toate 
domeniile, au fost elaborate sub 
conducerea directă a secretaru
lui general al partidului nostru. 
Și, cum școala constituie prin
cipalul factor de educare, de 
cultură, de formare pentru 
muncă și viață, vă exprimăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în numele tinerei 
generații, cele mai sincere sen
timente de mulțumire pentru 
grija constantă pe care o mani
festați și în acest fel fată de 
viitorul patriei noastre.

Studiind propunerile privind 
invățămîntul superior, cu care 
sînt intru totul de acord. îmi 
îngădui să supun atenției dum
neavoastră sugestia ca Faculta
tea de cibernetică economică și 
Facultatea de economie politică 
și planificarea economiei națio
nale ale Academiei de studii e- 
conomice din București să fie 
reunite într-o singură faculta
te. în acest fel s-ar elimina o 
serie de paralelisme existente 
în prezent în planurile de în
vățământ ale celor două facul
tăți. s-ar răspunde, prin profi
lul pregătirii studenților, cerin
țelor de regulă similare ale vi
itoarelor locuri de muncă și, 
ceea ce mi se pare esențial, 
s-ar crea posibilitatea reală a 
dobîndirii unor cunoștințe eco
nomice aprofundate în strînsă 
concordantă cu exigentele actu
ale și de perspectivă ale econo
miei noastre naționale.

rea structurii programului de 
producție, deplasînd o parte din 
capacitatea de producție către 
satisfacerea cerințelor sporite 
de platforme de foraj, de nave 
fluviale tehnice de specialitate, 
Plai ales cele necesare desfășu
rării lucrărilor de investiții cu 
caracter hidrotehnic. în același 
timp, contribuind la dotarea su
plimentară a flotei maritime 
românești, am început, tot ca 
urmare a indicațiilor primite, 
producția de echipamente teh
nologice.

întrucît pe baza analizelor fă
cute în ultima perioadă, cu mi
nisterele și organele de sinteză, 
a rezultat că, pentru anul 1978, 
această tendință de modificare 
de structură se menține, pro
punem ca la nominalizarea pla
nului să se ia în considerare 
aceste mutații în structura și 
destinația producției, astfel In
cit să putem trece de pe acum 
la pregătirea corespunzătoare 
a fabricației. în acest fel vom 
reuși să folosim avantajele pre
cizării de pe acum a sarcinilor, 
îneît să pregătim din timp pro
ducția, să aplicăm procesele 
tehnologice corespunzătoare, să 
trecem la un volum mare de 
proiectare privind prefabricarea 
tubulaturii, realizarea modulată 
pe compartimente de mașini și 
alte asemenea procedee. Progra
mele noastre de cercetare care 
se desfășoară și în institutul 
nostru central de la Galați, dar 
și în șantiere, au în vedere mă
suri care să conducă la econo
mii și la noi, în producție, dar 
și la beneficiari, în special la 
economii de combustibil.

Vrem să raportăm că, din 
anul 1978, vom introduce la na
vele noastre sisteme noi de 
centrale electrice, scheme noi 
de propulsie, vom acționa pe 
calea integrării producției la 
nave, ceea ce va determina im
portante reduceri de importuri. 
Vom ajunge ca, în 1980, peste 
17 la sută din producția Cen
tralei navale să fie în domeniul 
industriei electromecanice de 
completare, adică ne vom au
todota navele cu produse care 
înainte se importau sau se fa
bricau în alte industrii. în ace
lași timp, la diminuarea impor
turilor își aduc contribuția, 
practic, întreaga noastră indus
trie constructoare de mașini, ne
numărate întreprinderi. Pentru 
ca să sugerez mărimea acestei 
contribuții în anii 1978-1980, 
trebuie să arăt că 80 la sută din 
puterea instalată de motoare 
care se vor pune la nave vor fi 
produse de întreprinderile din 
tară, de industria de la Reșița. 
De asemenea, prin punerea în 
funcțiune a capacităților de re
parații. în anul 1980 vom tripla 
volumul de reparații compara
tiv cu anul 1975. ceea ce se va 
reflecta în diminuarea timpului 
de staționare a navelor, respec
tiv în creșterea eficientei flotei.

Anul 1978 va determina si in
tensificarea acțiunilor de pre
gătire a producției viitoare. Ac
ționând în baza programului

Cuvîntul tovarășului
Cornel

Doresc să mă declar de acord 
cu documentele supuse dezba
terii plenarei noastre, docu
mente ce marchează noi pași pe 
calea progresului economico- 
social al tării, a creșterii nive
lului de trai material si spiri
tual al populației, a adâncirii si 
perfecționării democrației so
cialiste.

Aș dori să exprim si eu d- 
teva păreri pe marginea unor 
puncte înscrise la ordinea de zi.

Consider măsurile cu privire 
la perfecționarea învătămîntu- 
lul de o deosebită importantă 
pentru buna pregătire profesio
nală a tineretului în concor
danță cu nevoile tării, precum 
și pentru educarea sa prin 
muncă și pentru muncă. Elabo
rate în conformitate cu hotărâ
rile Plenarei Comitetului Cen
tral al partidului din noiembrie 
1976. sub îndrumarea nemijlo
cită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. aceste măsuri vor 
reprezenta, după părerea mea. 
un mare pas înainte pe calea 
integrării învățămîntului cu 
practica, cu viata, cu cerceta
rea.

Desigur, se impun acum ac
țiuni energice pentru a asigura, 
în spiritul hotărîrii conducerii 
partidului nostru, aplicarea con
secventă în practică a acestor 
măsuri ; de aceea, consider că 
activul de partid și de stat care 
lucrează în aceste domenii tre
buie să ia toate măsurile poli
tice și organizatorice pentru a 
se asigura aplicarea neîntîrziată 
în viată a acestor hotărîri. Din 
păcate, trebuie să arăt si în 
mod autocritic că propunerile 
privind învățământul au fost 
Înaintate cu întârziere conduce
rii partidului. Conducerea parti
dului le-a cerut de mai multă 
vreme. însă s-a întârziat cu 
ele. De aceea, solicit sprijinul 
comitetelor județene de partid 
pentru ca traducerea lor în 
viată să se realizeze cît mai 
rapid si cu rezultatele scontate.

Consider că o mare impor
tantă politică și practică o are 
proiectul de hotărîre cu privire 
la creșterea rolului și răspunde
rii organizațiilor de partid și de 
stat, de masă și obștești, a uni
unilor de creație, a presei în 
general. în activitatea de infor
mare si educare a oamenilor 
muncii. Această hotărîre. iniția
tă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. reflectă preocuparea 
constantă a secretarului nostru 
general pentru perfectionarea 
formelor de conducere a socie
tății noastre, pentru adîncirea 
continuă a democrației socia
liste. pentru creșterea rolului 
maselor populare în conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate.

Desigur, aplicarea acestor mă
suri impune creșterea simțului 
de răspundere al comuniștilor, 
al tuturor celor ce lucrează în 
aceste domenii, atît pentru con
ținutul, cît și pentru orientarea 
activității. în concordantă cu 
Programul partidului, cu hotă
rîrile de partid, cu indicațiile 
secretarului general al partidu
lui.

Aceasta se impune cu atît 
mai mult, cu cît în aceste do
menii. cu toate rezultatele ob
ținute pînă acum, mai avem 
multe de făcut. Trebuie depuse 
eforturi serioase pentru a da 
lucrări în domeniul social-poli
tic cu un bogat conținut de 
idei, bine orientate, care să răs
pundă nevoilor muncii politioo- 
ideologice a partidului, să abor
deze problemele majore care se 
pun în fata societății noastre si 
despre care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a atras atentia în 
mai multe rânduri.

Mai avem multe de făcut pen
tru a avea o presă si radiotele- 
viziune care să răspundă exi
gentelor pe care conducerea 
partidului, secretarul generai al 
partidului le pun în fata noas- 
tră. Mai avem încă mari datorii 
față de societate, față de condu
cerea partidului, fată de secre
tarul nostru general, în dome
niul creației artistice — în lite
ratură, în muzică. în arte plas
tice, film, spectacol ș.a.m.d. Mă
surile preconizate de secretarul 
nostru general și care sînt în
scrise în proiectul de hotărîre — 
de a dezbate cu creatorii, cu oa
menii muncii, cu specialiștii, cu 
criticii toate lucrările înainte de 
a fi trimise spre publicare — au 
o mare importantă pentru asigu
rarea unui conținut cît mai bo
gat și mai variat. în concordan
tă cu orientările stabilite de 
partidul nostru.

De asemenea, cred că aceste 
dezbateri publice vor duce și 
la înlăturarea unor practici dău
nătoare din activitatea editoria
lă. din presa literară. Marea 
reușită care a fost Festivalul 
national „Cîntarea României", 
inițiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a dovedit cu priso
sință ce rol extraordinar pot să 
aibă masele — adevăratele be
neficiare ale bunurilor spiritua
le — în creație. în orientarea 
artei, în interpretarea acesteia.

Aici au fost arătate unele nea
junsuri din activitatea editoria- 

aprobat de conducerea partidu
lui. urmează să completăm sis
temele de nave cu tipodimen- 
siuni noi. cum sînt mineralierul 
de 120 000 tone, necesar în trans
portul la mare distantă, car
goul de 15 000 tone rapid, multi
functional. petrolierul de 40 000 
6 .a.

în final, aș dori să vă afirm 
aici că, deși s-au înregistrat 
pași înainte, nu sîntem totuși 
satisfăcuți de modul în care am 
soluționat și soluționăm unele 
probleme. Am rămas în urmă 
cu capacitatea de pregătire, de 
proiectare a fabricației, respec
tiv atragerea unei forțe mai 
mari tehnico-inginerești în a- 
cest domeniu. De asemenea, nu 
soluționăm încă la nivelul co
respunzător unii indicatori de 
eficiență, mai ales aceia din 
domeniul cheltuielilor materia
le. Mai avem de perfecționat, 
de asemenea, și modul în care 
desfășurăm activitatea de condu
cere, de calificare a cadrelor, de 
asigurare a forței de muncă 
pentru prezent și pentru anii 
viitori.

Avem Insă convingerea că, 
intensifieîndu-ne eforturile, lu- 
crind mai organizat vom reuși 
să înlăturăm aceste neajunsuri 
pentru a ne aduce după dorința 
și, o spunem sincer, după pa
siunea noastră contribuția la 
dezvoltarea economiei naționale.

Burtică
lă. din presa literară, din crea
ția literară. Criticile sînt juste.

Trebuie să spun — si în mod 
autocritic — că în modul de în
drumare a creației literare, ca 
și în activitatea Uniunii scriitor 
rilor se manifestă multe- net 
tunsuri. Din păcate (nai exiști’ 
încă la unii scriitori spiritul de 
grup, se mai manifestă rapor
turi neprincipiale între unii 
scriitori, ca și încercări de inti
midare din partea unora mai 
gălăgioși fată de unii colegi ai 
lor mai modești. Cred, de ase
menea. că presa literară — atît 
cea centrală, cît și cea județea
nă — nu își fațe pa deplin dato
ria. Adevărul • rte că avem rie-a 
face cu o slăbă prezentare a 
fenomenului literar, cu o slabă 
confruntare di idei în domeniul 
creației literare. La fel de a- 
devărat este și faptul că unii 
dintre redactorii-șefi al reviste
lor literare se comportă uneori 
de parcă revista ar fi o moșie 
proprie. Uniunea scriitorilor și 
Consiliul Culturii nu îndrumă și 
nu controlează cum se cuvine 
revistele literare. Multe din 
neajunsurile de la Uniunea scri
itorilor sînt determinate de sla
ba muncă politico-educativă 
desfășurată de organizațiile de 
partid, de carențele existente în 
educația unor scriitori și. tot
odată. de neajunsurile modului 
de îndrumare a Uniunii scriito
rilor.

Cred că o altă cauză a acestor 
neajunsuri o reprezintă faptul 
că sînt multi scriitori care nu 
cunosc viața, deoarece direct de 
pe băncile facultăților au deve
nit membri ai Uniunii scriito
rilor. iar unii, foarte tineri, au 
devenit pensionari ai Uniunii 
scriitorilor sau trăiesc din a- 
jutoare sociale și datorii la Fon
dul literar.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la conferința 
Uniunii scriitorilor și așa cum 
a reieșit și din dezbaterile des
fășurate în cadrul conferinței, 
reflectîndu-se în modificările a- 
duse statutului Uniunii scriito
rilor. activitatea acestei organi
zații trebuie pusă pe cu totul 
alte baze. în concordanță cu ce
rințele vieții. această uniune 
trebuie să devină, intr-adevăr, 
locul de dezbatere, de îndru
mare a creației literare. Totoda
tă. trebuie rezolvate problemele 
legate de pensii și alte proble
me materiale. într-un m’od nou 
care să nu mai abată activitatea 
Uniunii scriitorilor de la atri
buțiile de bază pentru care a 
fost creată, și anume de a asi
gura cadrul propice pentru dez
voltarea creației literare.

După opinia mea. aceste nea
junsuri. ca și altele, pot să fie 
înlăturate, desigur însă, a- 
vînd, în primul rînd. sprijinul 
comuniștilor care lucrează la 
Uniunea scriitorilor, al scriitu
rilor membri ai Comitetului 
Central. In multe împrejurări, 
scriitorii membri ai Comitetu
lui Central au sprijinit activita
tea uniunii. Trebuie să arăt 
însă că unii dintre membrii 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român scriitori 
nu au manifestat fermitate in 
aplicarea hotărârilor de partid 
în cadrul Uniunii scriitorilor.

Este necesar ca scriitorii 
membri ai Comitetului Central 
să se angajeze total la tradu
cerea în viată a orientărilor 
trasate de secretarul general al 
partidului, de conducerea parti
dului nostru, atît prin munca 
lor de creație, cit si prin acti
vitatea lor politică si obștească. 
E de datoria comuniștilor din 
Uniunea scriitorilor — și, in 
primul rînd. a membrilor Comi
tetului Central — să constituie 
un exemplu. îndeosebi prin 
creația artistică proprie, ca și 
crin participarea la viata de 
partid de la uniune și crearea 
unui climat sănătos, principial, 
de conlucrare rodnică în cadrul 
biroului și consiliului uniunii.

Trebuie să spun că neajunsu
rile ne care le-am arătat le văd 
și prin prisma activității mele, 
care, după părerea mea. nu este 
satisfăcătoare în oe privește în
drumarea Uniunii scriitorilor. 
Adevărul este că atît secția de 
propagandă, cît și eu, în calita
tea pe care o am. nu am făcut 
suficient pentru ca fenomenele 
despre care am vorbit înainte 
să fie eradicate. Nu se poate 
pune problema că nu știm ce 
trebuie să facem : tovarășul 
Ceaușescu ne-a arătat si la con
ferința Uniunii scriitorilor, și 
în alte împrejurări, cum să ac
ționăm. ce trebuie să întreprin
dem. dar se impune acum o 
muncă organizată pentru ca, • 
păs cu pas. toate indicațiile 
secretarului general al partidu
lui să fie aplicate în viată. Mă 
angajez în fata plenarei. în fata 
tovarășului NiooLae Ceaușescu, 
că voi face totul pentru ca sar
cinile stabilite să fie transpuse 
în practică, pentru ca activita
tea în_ rîndul scriitorilor să se 
îmbunătățească, pentru ca toti 
scriitorii tării să participe cu tot 
talentul, cu toată puterea lor 
la făurirea unor lucrări care să 
corespundă orientărilor date de 
conducerea partidului nostru.
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Cuvintul tovarășului 
Simion Dobrovici

Problematica înscrisă pe or
dinea de zi a acestei plenare 
reflectă însemnătatea ne care 
conducerea partidului, secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, o acordă activității 
economice și sociale, progresu
lui neîntrerupt al României so
cialiste. Faptul că sînt puse în 
dezbatere proiectul planului de 
dezvoltare economică si socială 
și bugetul de stat pe 1978 cu 
șase luni înainte demonstrează 
grija conducerii de partid pen
tru pregătirea tuturor condiții
lor în vederea realizării Si 
depășirii sarcinilor și acceleră
rii. pe această bază, a operei de 
construcție socialistă din patria 
noastră.

Doresc să informez plenara 
că, în județul nostru, sarcinile 
de plan si angajamentele asu
mate în acest an se îndeplinesc 
cu succes. Din datele pe care 
le avem rezultă că, pe se
mestrul I. planul la producția 
globală industrială se va reali
za în procent de 102 la sută, 
iar la export 106,8 la sută. Deși 
am întâmpinat o seamă de greu
tăți la începutul acestui an și 
mai ales după cutremurul din 
4 martie din cauza întrerupe
rii activității unor capacități de 
producție, prin mobilizarea în
tregului potențial material si 
uman am reușit ca la sfîrșitul 
lunii martie să recuperăm in
tegral pierderile, astfel că la 
încheierea acestui semestru pre
liminăm o depășire la producția 
globală industrială de 60 milioa
ne lei.

Si în celelalte sectoare ' de 
activitate se obțin rezultate 
* * * Ticultură, deși timpul

• Jaroslaw Dobrowski : TIM
PURI NOI — 9; 12; 16; 19.
• Comedie mută ’77 : PATRIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16: 
18; 20, (la grădină) — 20,30, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15,
• Ah, Ionathan, Ionathan !: CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15;
20,30, GRADINA FESTIVAL —
20.15, GRADINA PARC HOTEL —
20.15,
• Orfana : DRUMUL SĂRII — 16; 
18; 20.
• Locotenentul Mc Q în acțiune :
PALATUL SPORTURILOR ȘI 
CULTURII — 17: 19.30, FESTIVAL 
— 8,30; 10.45; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,45, MODERN — 9; 11.15: 13,30;
16; 18,15; 20,45, (la grădină) —
20.15, GRADINA CAPITOL —
20.15, GRADINA TITAN — 20.30.
• Tereza, nu te voi părăsi : FLO- 
REASCA — 9; 11; 13; 15.30; 18; 20.
• Pușca veche : VICTORIA — 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, FERO

’avorabil. am reușit 
la timp lucrările 
a culturilor, fapt 

ca în toamna 
porumb, sfeclă 
vrea-soarelui și 
icultură să ob- 
iperioare celor- 
•ționat energic. 
M’ganele și or- 
tid, toți lucra
ră pentru rea- 

mai mare 
Șeilor de se- 

^iat sece- 
S „ si am

> Vă in-
1 ■â'- s q coconi - 
s -S’- ” jSășim

planului 
organele ș 
partid din juu -ii

nează pentru ca sarcinile stabi
lite să fie cunoscute de colec
tivele de oameni ai muncii, să 
fie temeinic dezbătute, pentru a 
se găsi din timp modalitățile 
optime de realizare. Creșterile 
care sînt prevăzute pentru anul 
1978 — și care constau în sar
cini suplimentare de aproape 1 
miliard la producția globală, a- 
proape 700 milioane Iei la pro- 
ducția-marfă și peste 113 mili
oane la export — arată nivelul 
mereu în creștere al economiei 
județului, grija permanentă pe 
care conducerea partidului o a- 
rată tuturor județelor țării, e- 
vidențiază clar că hotărîrea a- 
doptată de Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român 
ca fiecare județ să ajungă, la 
sfîrsitul acestui cincinal, la o 
valoare a producției globale in
dustriale de peste 10 miliarde 
Iei. se înfăptuiește neabătut.

Comitetul județean de partid 
a luat încă de pe acum măsuri 
pentru perfecționarea procesu
lui de producție, asigurarea cu 
forță de muncă, creșterea gra
dului de specializare a lucrăto
rilor și alte măsuri care să a- 
sigure îndeplinirea și depășirea 
acestor sarcini.

O uriașă însemnătate o are 
pentru poporul nostru progra
mul de creștere a retribuției și 
a veniturilor directe, de ridica
re a nivelului de trai în cinci
nalul 1976—1980, adoptat de că
tre Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al Partidului Comunist 
Român. Măsurile luate în acest 
sens oglindesc cu fidelitate suc
cesele pe care poporul român 
le obține în dezvoltarea produc
ției materiale, constanta politi
cii noastre de ridicare a bună
stării materiale și spirituale, a- 
tașamentul profund al secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, față 
de cerințele fundamentale ale 
membrilor societății noastre. în 
același timp, prevederile pro
gramului confirmă forța și vi
talitatea economiei noastre, po
sibilitățile sale de a asigura un 
nivel de viată tot mai ridicat 
pentru întregul popor.

Oamenii muncii din județul 
Vrancea. muncitori, țărani, in
telectuali, înțeleg pe deplin e- 
forturile pe care le fac partidul 
și statul pentru îmbunătățirea 
nivelului lor de viață si sînt 
hotărîti ca și de aici înainte să 
facă tot ce depinde de ei pen
tru realizarea programelor de 
dezvoltare economică și socială 
a tării.

Dezbaterea ideilor din pro

gramul de creștere a nivelului 
de trai a generat o atmosferă 
de angajare totală în îndeplini
rea întocmai a sarcinilor în in
dustrie. agricultură. investiții, 
în celelalte domenii ale activi
tății economico-sociale. creîn- 
du-se astfel premisele realiză
rii integrale a sarcinilor actuale 
și de perspectivă. Vă raportăm, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că în întreg județul există

Cuvintul tovarășului
Dumitru Ghișe

Odată cu acordul deplin față 
de documentele prezentate ple
narei, cu îngăduința dumnea
voastră, aș vrea să-mi exprim o 
opinie mai concretă legată de 
hotărîrea cu privire la creșterea 
rolului și răspunderii organiza
țiilor de partid și de stat, or
ganizațiilor de masă și obștești, 
uniunilor de creație, conduceri
lor colective, celorlalte instituții 
de informare și educare a oa
menilor muncii.

Pornind de la perfecționările 
continue care au avut loc în 
toate sferele vieții noastre so
ciale, această hotărîre, în con
sonanță cu liniile directoare ale 
Programului partidului și hotă
rîrile Congresului al XI-lea al 
P.C.R., ale Congresului educa
ției politice și al culturii socia
liste, he propune adoptarea 
unor măsuri de importantă 
hotărâtoare pentru dezvoltarea 
activității de informare și edu
care a maselor.

Dreptul și responsabilitatea 
de a decide asupra actului de 
informație și de cultură, de 
educație, revin organelor co
lective de conducere a institu
țiilor, creatorilor înșiși, oameni
lor muncii participanți direcți 
și făuritori în proporții tot mai 
mari, de masă, ai vieții spiri
tuale a națiunii noastre, colec
tivelor de oameni de artă și de 
știință reuniți și organizați în 
uniuni, academii, în secții, 
cercuri de specialitate, în cena
cluri și alte forme de activita
te. Decizia și controlul, mai 
mult sau mai puțin impersona
le, devin în tot mai mare mă
sură autodecizii și autocontrol. 
Exercitarea unor atribuții de 
control preventiv ce reveneau 
Comitetului pentru presă și ti
părituri, pînă mai ieri necesare 
in mod obiectiv, devin astăzi, 
în condițiile etapei actuale de 
dezvoltare a societății noastre, 
nenecesare, și ca atare încetează. 
Adoptarea unei astfel de hotă- 
rîri, care vizează în fond meca
nisme suprastructurale de im
portantă fundamentală pentru 
mișcarea ideilor si stimularea 

o atmosferă de muncă, de în
trecere pentru transpunerea in 
viată a sarcinilor stabilite de 
partid.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județ, ne angajăm să muncim 
cu toată răspunderea pentru a 
înfăptui hotărîrile ce se vor a- 
dopta in această plenară, să si
tuăm întreaga noastră activita
te la cotele cele mai înalte ale 
exigentei societății noastre.

tuturor forțelor creatoare, este, 
fără îndoială. rezultatul unui 
proces îndelungat de evoluție a 
societății noastre, al perfecțio
nării conducerii acestei societăți, 
al adîncirii continue a democra
tizării orînduirii noastre. Văd în 
această măsură rezultatul mun
cii uriașe desfășurate de parti
dul nostru în domeniul con
strucției sociale în ansamblul ei, 
al perfecționării continue a re
lațiilor sociale și al conștiinței 
umane. Văd în conținutul aces
tei hotătîri roadele atît de bo
gate ale muncii partidului pen
tru modelarea unui om nou. în
zestrat cu un larg orizont de cu
noaștere, înarmat cu concepția 
revoluționară a partidului nos
tru despre lume, profund atașat 
socialismului si politicii lui. ca
pabil să înțeleagă legitățile dez
voltării sociale, să acționeze 
conștient pentru înfăptuirea 
progresului, a idealurilor socia
lismului.

Văd in această măsură con
firmată. încă o dată, justețea 
politicii partidului nostru, care, 
așezînd societatea pe baze eco
nomice. sociale si politice noi, 
revoluționare, lichidînd exploa
tarea și injoșlrea omului, asigu- 
rînd dreptul la muncă, oferind 
fiecărui individ posibilitatea rea
lizării personalității sale in 
cimpul social, asigurînd fiecă
ruia accesul la cultură si posi
bilitatea de a deveni făuritor de 
valori materiale și spirituale, 
realizează în practică un uma
nism autentic si nou. umanismul 
revoluționar socialist.

Cît de jalnice. în treacăt fie 
spus, mi se par acele voci care 
vor să se confunde, nici mai 
mult nici mai puțin, cu dreptu
rile omului și care se consumă 
frenetic în calomnii la adresa 
celor care nu înțeleg libertatea 
omului așa cum o văd ei. adică 
libertatea de a fi exploatat, li
bertatea de a fi șomer. liberta
tea de a consuma droguri, li
bertatea de a da ghionți celui 
mai slab, libertatea de a-și lua 
bocceaua și a-și căuta o exis

tentă amară și dezrădăcinată 
aiurea, libertatea de a nu respec
ta libertatea altuia și atîtea și 
atîtea libertăți de același soi, 
însumate sub așa-zisa liber
tate a cuvîntului. Acești apără
tori zeloși ai libertății își închi
puie că ceea ce ei nu observă 
sau se fac a nu observa, nici nu 
există. Realitățile nu pot fi însă 
infirmate de baloanele de săpun 
sub perdeaua unor străvezii 
cuvinte denigratoare. Din ferici
re, nimeni și nimic, cu atît mai 
puțin acești avocați ai neantu
lui, nu pot să oprească mersul 
nostru înainte.

Zidind trainic, pas cu pas, ști
ințific, construcția socialistă a 
societății noastre, partidul ne 
conduce ferm pe calea mereu 
mai largă și luminoasă a adevă
ratei democrații și libertăți. 
Hotărîrea pe care o vom adopta 
astăzi și care prevede măsuri 
clare de perfecționare a activi
tății tuturor instituțiilor cărora 
le revin sarcini in domeniul in
formării și educării maselor 
constituie încă o mărturie grăi
toare a faptului că revoluția 
socialistă reprezintă, ca să uti
lizez expresia lui Engels, „saltul 
istoric din imperiul necesității 
în acela al libertății". Punerea 
în aplicare a acestor măsuri 
presupune însă, neîndoielnic, o 
corespunzătoare îmbunătățire 
calitativă a muncii noastre, a 

: tuturor acelora ce lucrăm în 
presă, radioteleviziune, edituri, 
instituții de spectacole, în cine
matografie etc.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
unele neajunsuri existente în 
activitatea culturală, în munca 
editorială îndeosebi, arătînd că 
în acest domeniu se face simți
tă, uneori, lipsa unor criterii de 
discernămînt. de pe poziții 
obiective, științifice, a valorilor 
autentice.

Trebuie să spunem răspicat și 
cu tot simțul de răspundere — 
a arătat el — că neajunsurile 
care se mai manifestă în cîmpul 
culturii se datoresc, în primul 
rind. Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, muncii noastre, 
a celor care activăm în instituțiile 
de cultură. Nu întotdeauna reu-

Cuvintul tovarășului 
Dumitru Bălan

Aș dori ca de la început să 
exprim acordul comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Brăila față de progra
mele și actele normative supu
se dezbaterii, care au fost pri
mite cu larg interes și deplină 
satisfacție de toate categoriile 
de oameni ai muncii. Ele re- 

șim să stăpinim cu destulă exi
gentă si răspundere fenomenul 
cultural, să promovăm în viata 
culturală valorile autentice si să 
asigurăm climatul unei înalte 
principialități de dezbatere și 
îndrumare politică, și nu de ad
ministrare a fenomenului cul
tural. climat care să dezrădăci
neze mediocritatea, confuzia si. 
în ultimă instanță, pseudovaloa- 
rea critică subiectivă si lipsită 
de obiect.

Cred, de aceea, că sarcina 
dată de hotărâre, inclusiv Con
siliului Culturii si Educației So
cialiste. ca și altor organe cen
trale, tuturor instituțiilor de 
cultură de a-și spori foIuI de 
îndrumare și control în munca 
din domeniile de care răspund, 
este pe deplin întemeiată, si a- 
sigur conducerea partidului că. 
extrăgînd din această sarcină 
implicațiile critice cu privire la 
activitatea noastră de pînă a- 
cum. ne angajăm să o îndepli
nim pe viitor în condiții exem
plare.

Dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general. sînteti 
autorul acestei initiative, a că
rei valoare nu va putea fi con
turată cu adevărat. în toată mă
reția dimensiunilor si consecin
țelor ei pozitive, decît de-a 
lungul anilor ce vor veni. Este 
limpede pentru noi că înfăptu
irea prevederilor acestei hotă- 
rîri aduce pe umerii noștri, ai 
tuturor comuniștilor, ai tuturor 
activiștilor din domeniul cul
turii. din presă, edituri, cine
matografie, ai tuturor oamenilor 
de artă si cultură, o nouă si 
mare responsabilitate.

Vă asigurăm că vom purta cu 
cinste această nouă responsabi
litate cu care ne investește 
partidul si că pentru noi. comu
niștii. ca și pentru toti oamenii 
din domeniul artei și cul
turii, nu va exista mîndrie 
și datorie mai mare decît a- 
ceea de a arăta prin mun
ca noastră că ne ridicăm la 
înălțimea sarcinilor pe care le 
pune astăzi în fata noastră 
partidul, la demnitatea ne care 
ne-o conferă libertatea si demo
crația societății socialiste româ
nești.

flectă grija permanentă a parti
dului. a secretarului său general 
pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai material și spi
ritual al celor ce muncesc.

Sarcinile de plan și prevede
rile bugetului pe 1978 sînt 
expresia înfăptuirii obiective
lor stabilite de Congresul al 

XI-lea al partidului, a indica
țiilor de mare valoare princi
pială și practică ale tovarășului 
secretar general, care, cu 
neobosită și statornică grijă, se 
preocupă permanent de desti
nele patriei și poporului român.

Urmînd exemplul dumnea
voastră de înalt patriotism și 
generoasă dăruire — a spus 
vorbitorul — Organizați^ jude
țeană de partid Brăila, toți oa
menii muncii brăileni desfășoa
ră o intensă și fertilă muncă de 
valorificare superioară a po
tențialului material și uman de 
care dispunem, pentru a răs
punde mai bine cerințelor pro
gresului patriei, intereselor de 
ridicare a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor. 
Excepționala dumneavoastră ac
tivitate politică și organizatori
că reprezintă o călăuză sigură 
și un modei concret de acțiune 
in munca organizațiilor de 
partid, de stat, de masă și ob
ștești, a membrilor partidului, a 
tuturor oamenilor muncii.

Comitetul județean de partid, 
analizind resursele de care dis
pune economia județului, a sta
bilit, pentru fiecare unitate eco
nomică, măsuri concrete de 
creștere a producției și produc
tivității muncii, a eficientei 
întregii activități. A rezultat 
astfel că pe întregul județ pu
tem suplimenta in acest an pro
ducția globală industrială cu 
peste 320 milioane lei. Rezulta
tele obținute pînă acum sînt o 
garanție că angajamentele luate 
vor fi îndeplinite. Astfel, planul 
la producția globală industrială, 
cit și la producția marfă a fost 
realizat pe primele 6 luni în pro
porție de aproape 102 la sută. La 
export am livrat suplimentar 
mărfuri în valoare de peste 9 
milioane -lei valută. Productivi
tatea muncii a fost depășită cu 
peste 2 000 lei pe angajat. De a- 
semenea, s-au redus cheltuielile 
materiale la 1 000 Iei producție 
marfă, iar indicele de utilizare a 
mașinilor-unelte este de aproape 
86 la sută. Mal mult ca orieînd. 
ne preocupă în aceste zile ridi
carea întregii activități indus
triale. de construcții la înalti pa
rametri de eficientă.

în agricultură. în toate unită
țile se depun eforturi deosebite 
pentru obținerea unor producții 
mari. Cu rezultate bune am în
cheiat recoltatul orzului. întrea
ga suprafață eliberată se însă- 
mîntează cu culturi legumicole 
și porumb pentru boabe.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la unele neajunsuri exis
tente si la măsurile de înlăturare 
a lor. în acest sens, a spus el. 
se acționează permanent pentru 
mai buna organizare a produc
ției și a muncii, valorificarea 
tuturor rezervelor existente, pen
tru folosirea la maximum a ca
pacităților de producție, crește
rea productivității muncii, redu

cerea cheltuielilor materiale, care 
sint încă mari, in scopul sporirii 
eficientei economice în toate u- 
nitătile din județ.

în această perioadă, unele din 
acțiunile noastre n-au putut fi 
finalizate și datorită lipsei de 
sprijin din partea conducerii u- 
nor ministere si centrale, a unor 
organe de sinteză, fapt ce a in
fluențat în mare parte rezulta
tele, mai ales în investiții. 
Vorbitorul a supus din nou aten
ției Centralei navale Galați, 
Centralei industriale de utilaj 
terasier și material rulant lipsa 
de corelare a termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor obiec
tive de investiții, de realizare 
a unor produse, cu termenele 
la care sînt contractate utila
jele și echipamentele de com
pletare atît din tară, cît și din 
import. El a solicitat, totodată, 
sprijinul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini pentru 
soluționarea a două probleme : 
în primul rînd, pentru clarifica
rea termenului de începere a 
lucrărilor la cala de 15 000— 
20 000 tdw a șantierului naval, 
obiectiv care condiționează re
alizarea planului cincinal pri
vind construcția de vase mari
time ; în al doilea rînd, este 
necesar ca întreprinderea de 
utilaj greu „Progresul" să fie 
ajutată în dotarea cu utila
je si mașini-unelte de perfor
mantă, de care depinde punerea 
în funcțiune a capacităților de 
producție restante, precum și a 
celor planificate in acest an.

Aș ruga, de asemenea, Minis
terul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, Mi
nisterul Industriei Chimice să 
ia măsuri de urgentare a ela
borării proiectelor de execuție 
pentru fabrica de celofibră, fa
brica de sulfură de carbon și 
fabrica de celuloză chimică — 
obiective la care sîntem încă 
rămași în urmă. După cum rog 
conducerea Ministerului Indus
triei Chimice și Ministerului A- 
griculturii și Industriei Alimen
tare să livreze integral îngră- 
șămintele azotoase.

Referindu-se la unele greutăți 
existente în contractarea pro
ducției și a materialelor pentru 
anul acesta, vorbitorul a subli
niat necesitatea ca și în acest 
domeniu să se asigure coordona
rea corespunzătoare.

Pe deplin conștient! de faptul 
că realizarea neabătută a poli
ticii de dezvoltare a patriei, sta
bilită de Congresul al XI-lea al 
partidului depinde în exclusivi
tate de munca și eforturile spo
rite ale minunatului nostru 
popor, condus de partid, oamenii 
muncii brăileni, in frunte cu 
comuniștii, sint hotărîți să se 
afle neîntrerupt, cu fapta și 
conștiința înflăcărată, pe fron
tul marii întreceri socialiste.

lucrările sesiunii Comisiei mixte Cronica zilei
guvernamentale

Miercuri au început la București 
lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-e.lene.

în spiritul înțelegerilor și hotărî- 
rilor stabilite la nivel înalt, comisia 
analizează modul cum s-au îndepli
nit prevederile protocolului sesiunii 
precedente, precum și extinderea și 
diversificarea în continuare a schim
burilor comerciale dintre România și 
Grecia, dezvoltarea colaborării și 
cooperării economice, tehnico-științi- 
fice și culturale și în alte domenii 
de activitate care interesează cele 
două părți.

0 nouă promoție a absolvit cursurile 
Institutului pentru pregătirea cadrelor 
in problemele conducerii social-politice

La Academia ..Ștefan Gheorghiu" 
a avut loc miercuri adunarea festivă 
prilejuită de absolvirea cursurilor cu 
și fără frecventă ale Institutului pen
tru pregătirea cadrelor in probleme
le conducerii social-politice de către 
o nouă promoție de activiști de 
partid, de stat si ai organizațiilor de 
.masă.

în cadrul adunării festive a luat 
vîntul .tovarășul Leonte Răutu, 
■mbru al Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de conducere si rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", care 
a felicitat noua promoție pentru re
zultatele bune obținute in timpul stu
diilor. precum si la susținerea lucră
rilor de diplomă.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participantii la adunare au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R.,

t V
PROGRAMUL I

15,00 Turneul internațional de tenis de 
la Wimbledon (transmisiune di
rectă)

17.30 Fotbal : F.C. Constanța — Rapid 
București. Ultima etapă a Cam
pionatului național, divizia A. 
Transmisiune directă de la Con
stanța

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Ziua învățătorului
20.10 Ora tineretului
21.10 Muzică ușoară contemporană
21.30 Teatru TV : „Un pumn de caise" 

de Eugen Barbu. Adaptare TV de

româno - elene
Delegația română este condusă de 

Maxim Berghianu, ministrul aprovi
zionării tehnioo-materiale și contro
lului .gospodăririi fondurilor fixe, 
președintele părții române în comi
sia mixtă, iar delegația greacă de 
Ioannis Varvitsiotis, ministrul co
merțului al Greciei, președintele 
părții elene în comisie.

La lucrări participă, de asemenea, 
Ion Brad, ambasadorul României la 
Atena, și Dimitri Papadakis, amba
sadorul Republicii Elene la Bucu
rești.

(Agerpres)

tovarășului Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, in care 
absolvenții noii promoții își exprimă 
cele mai vii mulțumiri pentru grija 
deosebită si condițiile excepționale 
create in vederea formării lor ca ac
tiviști ai partidului si statului nos
tru,

..Ne angajăm solemn în fata parti
dului si poporului român — se spune 
in telegramă — că nu vom precupeți 
nici un efort în lupta pentru reali
zarea măreței cauze a partidului — 
comuniismul — că vom fi demni con
tinuatori ai tradițiilor revoluționare 
ale partidului, că ne vom consacra 
Întreaga energie si capacitate de 
creație înfăptuirii mărețelor obiecti
ve stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului pentru a ridica patria 
noastră pe noi culmi de civilizație și 
progres". (Agerpres)

Dinu Săraru și Cornel Popa. Re
gia : Cornel Popa. Interpretează : 
Emanoil Petruț, Maria Andreea 
Raicu, Octavian Cotescu

22.10 „Cîntarea României". Laureați ai 
Festivalului național

22,25 Telejurnal
PROGRAMUL II

20.10 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteieviziunii. Dirijor : Vaclav 
Neumann. Solistă : Liliana Ciulei, 
în program : Corneliu Dan Geor
gescu — Motive maramureșene ; 
Niccolo Paganini — Concertul 
pentru vioară și orchestră ; Krels- 
ler — Scherzo capricioso ; J. S. 
Bach — Andante din Sonata a II-a.

21.10 Telex
21,15 Un fapt văzut de aproape
21,35 Publicitate
21,40 40 de minute despre... simțul 

olfactiv

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Burundi — cea de-a 15-a ani
versare a proclamării independentei 
— Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
în Capitală, miercuri după-amiază. o 
manifestare culturală. Au luat parte 
reprezentanți ai I.R.R.C.S.. Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
tineri burundezi care studiază la 
București, un numeros public.

Au fost prezenți Codeon Magade, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Burundi în România, și mem
bri ai ambasadei. în cadrul manifes
tării, prof. Gheorghe Dragoș a pre
zentat impresii de călătorie din aceas
tă tară.

★
La 28 iunie a.c. a sosit la Bucu

rești Alfredo Donoso Donoso. noul 
ambasador al Republicii Ecuador în
tara noastră.

★
A sosit în Capitală Iakoub Yousef

Awoueis, noul ambasador 
nar și plenipotențiar al 
Hașemit al Iordaniei în 
Socialistă România.

extraordi- 
Regatului 
Republica

★
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală Kwame Addae. noul amba
sador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Ghana în Republica Socia
listă România.

★
Miercuri. 29 iunie a.c., a părăsit 

Capitala Jacques Graeffe. ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Bel
giei în Republica Socialistă Româ
nia, care și-a încheiat definitiv mi
siunea în tara noastră.

★
La București a fost semnat, 

miercuri, Protocolul de colaborare bi
laterală pe anii 1977—1978 între Con
siliul ziariștilor din Republica So
cialistă România și Fundația ..Frie
drich Ebert" din Republica Federală 
Germania. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 

și 3 iulie. în țară : Vreme relativ cal
dă. Cerul va fi schimbător. Voi’ cădea 
ploi locale, mai ales sub formă de a- 
versă, însoțite de descărcări electrice, 
mai frecvente în a doua parte a inter
valului. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 18 grade, izolat mai scăzute, 
iar maximele între 22 și 30 de grade, 
în București : Vreme relativ caldă. Ce
rul va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie și descărcărilor electrice. în a 
doua parte a intervalului. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară.

Plecarea delegației economice 
guvernamentale din Irak

Miercuri dimineața, Hassan Aii, 
membru al Conducerii regionale a 
Partidului Socialist Arab Baaș. mi
nistrul comerțului al Republicii Irak, 
care a participat la lucrările celei 
de-a II-a sesiuni a Comisiei mixte 
comerciale si de cooperare econo
mică si tehnică româno-irakiană, a 
părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul irakian a fost salutat de

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala mică) : Acord — 19,30.
• Opera Română : Recital de 
balet prezentat de elevii Liceului 
de coregrafie din București — 19.
• Teatrul de operetă : Țara su- 
risului — 19,30.
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mania posturilor — 
20.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (la Grădina Boema) : E ne
maipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 30. str. Lăptari — Tei 
nr. 25) : Sinziana șl Pepelea —
19.30.

cinema 

Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al gu
vernului. Ion Fldrescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Abdulah Suleiman 
Al-Khidair, ambasadorul Republicii 
Irak la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Jack și vrejul de fasole : FLA
MURA — 9.
• Potopul (seriile I—II) : ARTA
— 9; 12,30: 16; 19.15.
• Potopul (seriile III—IV) : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,15.
• Operațiunea „Petrol" : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15. MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Benji : DOINA — 9,30; 11,30; 
13,30; 18.
• Cuibul salamandrelor î DOINA
— 15,30; 20.
• Diavolii din Spartivento : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.15. (la grădină) — 20,30.
• Ziua sacrificiului : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, (la 
grădină) — 20,30.
• O mireasă prea tînără : EFO
RIE — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
• Prințul și dansatoarea — 9,45; 
11,45, Am 20 de ani (ambele serii)
— 14, Misterul groazei — 18,30, 
Rancho Notorious — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
• Pinocchio : FERENTARI — 9,30; 
11,30; 13,30.
• Vacanță la Jakobsfeld î FE
RENTARI — 15,30; 17.45; 20.

Mușcă și fugi : LIRA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, (la grădină) —
20.15.
• Adevăratul curaj î PROGRESUL
— 15.30: 18.
• Beethoven file de viață J 
PROGRESUL — 20,15.
• Dick Turpin : AURORA — 9; 
11.15; 13.30; 15,45; 18; 20, (la gră
dină) — 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 15.30; 17.45; 20, (la grădină)
— 20.30.
• Jocul de cărți : COTROCENI — 
9; 11.15; 13,30: 15.45.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : COTROCENI - 
18; 20.15.
• Un orășel în Texas s VOLGA
— 9: 11.15: 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Osînda : POPULAR — 15,45;
17.43: 20.
• Copil de suflet ; VIITORUL - 
9; 11.15: 13,30: 15,45; 18; 20. GRA
DINA MOȘILOR — 20.30.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : GIULEȘTI — 9: 11; 13,15.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

FOTBAL, Astăzi, meciurile ultimei etape
Campionatul diviziei A la fotbal se 

încheie astăzi, cînd în opt orașe ale 
tării se vor disputa partidele ultimei 
etape. Cu viu interes este așteptată 
întîlnirea de la Constanta, unde 
echipa locală F.C. Constanta va pri
mi replica echipei Rapid (rezultat în 
tur : 1—3). intr-un meci decisiv pen
tru evitarea retrogradării. Cele două 
jocuri din Capitală se vor desfășura 
astfel : Dinamo — F.C.M. Reșița

Sportivi din 77 de țări la „Universiadă"
SOFIA 29 (Agerpres). — Secretarul 

general al Federației internaționale 
a sportului universitar (F.I.S.U.), 
Claude Pineau, referindu-se la între
cerile „Universiadei" de la Sofia, a 
declarat intr-un recent interviu ur
mătoarele : Vizitînd recent capitala 
Bulgariei am constatat că pregătirile 
sînt pe sfârșite, organizatorii făcind 
eforturi lăudabile pentru a crea cele 
mai bune condiții participantilor.

Pină in prezent au fost primite 
confirmări de participare din partea 
a 77 de țări: 26 din Europa. 20 din

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Miercuri pe stadionul „Olimpia" 

din Capitală au inceput campionatele 
internaționale de pentatlon modern 
ale tării noastre. După desfășurarea 
a două serii in proba de călărie con
duce Vasile Nemeteanu (România) cu 
1 100 puncte (timp l’40”3/100). Ace
lași punctaj totalizează Jagodinski 
(Polonia), Novac (România) și Cor- 
haub (Cehoslovacia). Astăzi de la 
ora 9,00 continuă întrecerile probei 
de călărie.
• Turneul international de șah de 

Ia Leningrad a continuat cu runda a 
patra, in care marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat, cu fostul 
campion mondial Mihail Tal. rezul
tat consemnat și în partidele Kuz
min — Smîslov, Taimanov — Radu
lov. Smejkal — Ribly și Vaganian — 
Karpov. Celelalte partide ale rundei 
s-au întrerupt.

în clasament conduc Florin Gheor
ghiu (România). Vaganian. Tal și 
Taimanov (toți trei U.R.S.S.), cu cile
2,5 puncte.

• Partidele disputate in penultima 
zi a turneului internațional feminin 
de volei de la Lodz s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : R.P.D. Co

(1—1) pe stadionul Dinamo și Spor
tul studențesc — F.C. Argeș (0—2), 
pe stadionul Republicii. Iată celelal
te jocuri : Corvinul — Politehnica 
Iași (0-4) ; F.C.M. Galati — A.S.A. 
(1—4) ; F.C. Bihor — Progresul 
(1—2) ; Politehnica Timișoara — S.C. 
Bacău (0—1) ; Universitatea Craio
va — Jiul (0—1) ; U.T. Arad — 
Steaua (0—5). Toate partidele vor în
cepe la ora 17,30.

Asia și Oceania. 18 din Africa și 13 
din cele două Americi.

înaintea „Universiadei", Comitetul 
executiv al F.I.S.U. se va întruni la 
începutul lunii iulie, la Roma, sub 
președinția lui Primo Nebiolo. pentru 
a pune la punct ultimele amănunte 
de organizare a Jocurilor studențești. 
O altă reuniune a F.I.S.U. va avea 
loc în zilele de 16 și 17 august, la 
Sofia, unde va fi desemnat orașul- 
gazdă al „Universiadei" din anul 1979, 
organizația noastră mergînd pe ideia 
menținerii ritmului bianual al „Uni
versiadelor".

reeană — R.D. Germană 3—1 ; Po
lonia — România 3—0 (15—7. 15—5, 
15—4) ; Cehoslovacia — R.S.S. Ucrai
neană 3—2.

Echipa României va juca pentru 
locul al treilea cu selecționata R.D. 
Germane, în timp ce formațiile 
R.P.D. Coreene și Poloniei își vor 
disputa finala competiției.

• în prima zi a concursului in
ternațional de atletism care se des
fășoară pe stadionul „Bislet" din 
Oslo, sprinterul jamaican Don Quar- 
rie a ciștigat proba de 200 m cu 
timpul de 20”l/10, recordmanul ke- 
nyan Mike Boit a fost cronometrat 
în cursa de 800 m cu l’45”9/10, iar 
campioana olimpică Irena Szewinska 
(Polonia) a terminat învingătoare în 
proba de 200 m cu timpul de 22”4/10.

PR.ONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea 

din 29 iunie 1977
Extragerea I : 36 38 25 40 21 14.
Extragerea a II-a : 45 7 15 5 28.
Fond general de cîștiguri : 913 233 

lei. din care : 319 025 lei report.

• EXISTĂ ELEMEN
TUL 114? Un grup de cer
cetători cred a fi descoperit, în 
meteoritul ,,Allende", care a că
zut în 1969 pe teritoriul Mexi
cului, indicii privind prezența 
„elementului 114", a cărui exis
tentă a fost prezisă de fizicieni. 
Spre deosebire de toate celelal
te elemente transuranice desco
perite pînă acum și care au o 
stabilitate determinabilă în mi- 
imi dș secundă, elementul 114 
ar aparține așa-zisej ..insule a 
stabilității", avind o durată a 
„vieții" de 10—100 milioane de 
ani. în meteoritul amintit au 
fost descoperiți numeroși izotopi 
ai gazului nobil xenon. Cercetă
rile au arătat că nici unul din 
elementele grele cunoscute nu 
pot fi considerate drept sursă a 
acestor izotopi. Toate datele, a- 
firmă cercetătorii amintiți, con
verg spre existenta „elementu
lui 114".

• ANUL VOLTA. Cu 
ocazia împlinirii a 150 de ani de 
la moartea savantului italian A- 
lessandro Volta, în orașul său 
natal. Como, s-au desfășurat so
lemnități oficiale, în cadrul că
rora a fost evocată personalita
tea ilustrului om de știință și a 
fost prezentat un film documen
tar asupra vieții sale. Solemni
tățile au inaugurat un șir de 
manifestări care vor avea loc 
pînă la sfîrsitul anului, declarat 
„anul comemorativ Volta".

• SE EVAPORA... PÂ- 
MÎNTUL. Studiind atmosfera 
pentru a-i stabili gradul de po
luare. fizicianul american E. 
Goldberg a identificat particule 
microscopice de metale grele in 
zone unde nu există fabrici sau 
alte surse care să explice pre
zența acestor particule. Potrivit 
rezultatelor analizelor efectuate. 

în ansamblul particulelor des
coperite, pe primul loc se află 
plumbul, urmat de zinc, cupru, 
mangan, nichel. Știindu-se că u- 
nele substanțe, ca de exemplu 
iodul, se evaporă în stare solidă, 
savantul a tras concluzia că me
talele identificate în atmosfera 
zonelor nepoluate ar putea fi re
zultatul evaporării directe din 
rocile unde se află, proces ce se 
desfășoară însă foarte lent și 
care nu poate avea urmări pen
tru Terra, deoarece metalele e- 
vaporate sînt restituite pămîn- 
tului de către ploi sau zăpadă.

• CERCETAREA O- 
CEANULUI PLANETAR. 
Nava științifică sovietică „Acad. 
Kurciatov" a părăsit portul Ka
liningrad, îndreptîndu-se spre 
zona Insulelor Bermude. unde 
va participa la realizarea unor 
lucrări științifice în cadrul pro
gramului „Polimode". Cercetări-
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DE PRETUTINDENI
le, care se efectuează în cadrul 
acordului sovieto-american pri
vind explorarea Oceanului pla
netar, sînt menite să contribuie 
la dezvoltarea teoriei curenților 
marini, la obținerea de date pe 
baza cărora se va putea realiza 
un model mai complet al siste
mului Pămint-Atmosferă. In ca
drul programului, în ocean vor 
fi lansate stații oceanografice 
automate, care vor transmite 
date timp de peste un an.

• UN RECORDMAN 
IN LUMEA GASTERO
PODELOR. Cel mai mare 
melc din lume, prins în luna 
martie în Sierra Leone, a murit 
la Londra, din cauza „deshidra
tării". Posesorul său a precizat 

că melcul, care cîntarea 1,1 ki
lograme și avea o lungime de 
45,9 centimetri, avea cochilia 
spartă, ceea ce a constituit, se 
pare, cauza morții. sale. Editorii 
cunoscutului „Guinness Book 
of records" au anunțat că vor 
înregistra acest „record" in vii
toarea ediție a almanahului.

• REFORMĂ A SCRIE
RII NIPONE. Ministerul în- 
vățămîntului din Japonia și-a 
propus să efectueze o reformă a 
actualului sistem de hieroglife. 
După cum se știe, în literatura 
beletristică niponă se folosesc în 
prezent peste 30 000 de semne. 
Prin proiectata reformă se in
tenționează suprimarea hierogli
felor învechite și înlocuirea lor 

cu cele uzuale. Reforma va re
ține un minim necesar de 1 900 
de semne.

• TILCUL UNEI „E- 
MISIUNI ȘTIINȚIFICE". 
Zilele trecute, telefoanele tele
viziunii britanice și ale sediilor 
ziarelor de pe Fleet Street au 
fost asaltate de numeroși cetă
țeni care protestau împotriva 
unei emisiuni „științifice" de 
prost gust. Porniud de la „dis
pariția misterioasă" a unui grup 
de savanti, autorii emisiunii în
cercau să convingă pe telespec
tatori că e vorba de un „repor
taj ne viu", că de fapt respectivii 
oameni de știință ar fi descope
rit că in scurt timp va surveni... 
distrugerea iminentă a planetei 
noastre și. pentru a preveni „ca
taclismul". au elaborat un pro
gram secret de transplantare a 
unei colonii de „supraviețuitori" 

pe planeta Marte. Ultimul episod 
înfățișa chiar un reportaj „în 
exclusivitate" și „in direct" de 
la amartizarea primilor pămîn- 
teni. Ce-i drept, unii telespecta
tori mai atenti au înțeles despre 
ce e vorba : pe genericul filmu
lui se indica data realizării sale : 
1 aprilie.

• PENTRU PREVENI
REA EXTINDERII PUS
TIULUI SAHARA. Organi
zația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.) va acorda un ajutor 
special de 4 milioane dolari 
pentru protejarea regiunii Sa
hel de invazia lăcustelor și a 
altor dăunători, după perioa
dele succesive de secetă care au 
afectat această zonă. Ajutorul 
va inaugura, totodată, campania 
internațională pentru prevenirea 
expansiunii pustiului Sahara. Se 

estimează că mii de hectare de 
terenuri fertile sînt înghițite an 
de an de nisipurile Saharei. Un 
rezultat direct al acestei extin
deri a deșertului îl constituie a- 
parlția unor perioade de secetă 
prelungită, urmate de inundații 
și invazii de dăunători naturali.

• TEXTE PENTRU 
ORBI. Cărți și reviste pentru 
nevăzători există in cantități li
mitate, deoarece realizarea tex
telor în scrierea Braille a fost 
pină în prezent anevoioasă și 
scumpă. Specialiști din Heidel
berg (R.F. Germania) au elabo
rat un nou procedeu de prelu
crare automată a textelor cu a- 
jutorul unui computer. Acesta 
traduce scrierea normală in 
scriere Braille și face posibilă 
imprimarea automată a textului 
sub formă de puncte în relief.
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a reuniunii general-europene
BELGRAD 29. — Trimisul special 

Agerpres transmite : In ședința de 
miercuri a intilnirii pregătitoare a 
reuniunii țărilor participante la Con
ferința general-europeană au con
tinuat discuțiile referitoare la Pro
blemele privind conținutul ordinii de 
zi a reuniunii din toamnă si organi
zarea lucrărilor acesteia.

Șeful delegației Maltei a adus în 
discuție, pornind de la prevederile 
Actului final, unele probleme privind 
întărirea securității și dezvoltarea 
cooperării în bazinul Mării Medite- 
rane. subliniind legătura directă care 
există între securitatea pe conti
nentul european si cea din regiunea 
mediteraneană. Pornind de la aceste 
aprecieri și. totodată, prevederi ale 
Actului final, el a arătat că este 
necesar ca la această intilnire să se 
discute si să se adopte măsuri care 
să creeze posibilitatea participării ță
rilor mediteraneene nesemnatare ale 
Actului final la lucrările reuniunii 
principale.

Mai multe delegații, cum sînt cele 
ale Iugoslaviei. Turciei. Italiei. Gre
ciei. Spaniei. Portugaliei, Austriei. 
Franței. Poloniei. Ungariei. R.F.G. au 
luat cuvintul in această problemă 
arătind că chestiunea trebuie să facă 
obiectul unei examinări aprofundate 
în cadrul reuniunii, pentru a se 
ajunge la găsirea unei soluții gene-

ca 
acorde 

exami- 
coope- 
creeze

ral acceptabile. Unele din aceste de
legații au subliniat necesitatea 
reuniunea de la Belgrad să 
importanta corespunzătoare 
nării problemei securității și 
rării în Mediterană și să
cadrul necesar care să permită con
tribuția eficientă a țărilor meditera
neene nesemnatare ale Actului final.

In intervenția sa. șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti. a subliniat strînsa legătură 
care există intre securitatea si coo
perarea în Europa și securitatea si 
cooperarea în zona Mediterânei. Re
ferindu-se la prevederile Actului 
final in acest domeniu, el a arătat 
că dimensiunea mediteraneeană a 
securității si cooperării in Europa 
trebuie să-și găsească un loc cores
punzător la reuniunea de la Belgrad 
atit in ce privește substanța proble
melor ce vor fi examinate, cit și sub 
aspectul contribuției statelor medi
teraneene nesemnatare ale Actului 
final. El a exprimat convingerea că 
întîlnirea pregătitoare va găsi solu
țiile corespunzătoare pentru ca re
uniunea de la Belgrad să-si atingă 
obiectivele si în acest domeniu.

In aceeași zi. a continuat activi
tatea grupului de lucru însărcinat 
să redacteze ordinea de zi a reuniu
nii din toamnă.

Pentru completarea destinderii politice 
cu acțiuni de destindere militară

BONN 29 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului „Vorwărts", 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a caracterizat drept vi
tale sarcinile guvernelor Poloniei și

SPANIA

MADRID. — Primul ministru al 
Spaniei. Adolfo Suarez, a declarat că 
noul său cabinet, care urmează să 
1'ie anunțat spre sfîrșitul acestei săp- 
tămini. va fi constituit în exclusivi
tate din membri ai Uniunii Centru
lui Democratic (U.C.D.).

Subliniind că va continua consultă
rile. Suarez a afirmat că „noul gu
vern va promova o linie politică de 
centru-stinga. pentru a răspunde fără 
convulsii voinței poporului si pentru 
a fi în măsură să rezolve marile pro
bleme". intre care a menționat situa
ția economică, organizarea alegerilor 
municipale, elaborarea unei noi con
stituții si adoptarea unei legi privind 
regiunile din Spania.

Adolfo Suarez a arătat, de aseme
nea. că partidul său nu dorește să 
impună punctul său de vedere si va 
încerca să instaureze un dialog cu 
diversele forte democratice.

★
Rezultatele oficiale definitive ale 

alegerilor legislative desfășurate in 
Spania la 15 iunie arată că Partidul 
Comunist din Spania a ciștigal încă 
un Io- de deputat, dispunînd de un 
total de 20 locuri. Cel de-al 20-lea 
deputat comunist este Ramon Tama- 
mes care a candidat intr-o circum
scripție a Madridului.

R.F.G., precum și a tuturor forțelor 
politice conștiente de răspunderea lor 
pentru asigurarea păcii in lume, in 
vederea completării destinderii poli
tice și economice prin acțiuni de des
tindere militară.

Guvernele celor două țări, precum 
și P.S.D. din R.F.G. și P.M.U.P., a re
levat Edward Gierek, trebuie, pe baza 
aprecierii realiste a situației interna
ționale și a raportului de forțe exis
tent, să acționeze împotriva oricăror 
manifestări de aventurism politic, 
împotriva încercărilor unor state de 
a se amesteca in treburile interne ale 
altor state. Edward Gierek a subli
niat. de asemenea, importanta înde
plinirii prevederilor Actului final de 
la Helsinki, menționind că delegațiile 
Poloniei și R.F.G. pot și trebuie să-și 
aducă contribuția la succesul reuniunii 
care are loc in prezent la Belgrad.

Normalizarea continuă și dezvolta
rea relațiilor dintre Polonia și R.F.G., 
a arătat primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., corespunde intereselor vi
tale ale ambelor state și popoare.

DEZBATERILE DIN CONSILIUL MINISTERIAL 
AL O.U.A. EVIDENȚIAZĂ

Imperativul lichidării vestigiilor
colonialismului, al abolirii definitive a politicii

rasiste si
LIBREVILLE. — Consiliul minis

terial al Organizației Unității Afri
cane. reunit in sesiune la Libreville, 
a examinat problema eliberării de
finitive a Africii australe de sub do
minația regimurilor rasiste si colo
niale. Participants la dezbateri au 
relevat în intervențiile lor progresul 
obt.inut de patriot ii africani în lupta 
împotriva autorităților minoritare de 
la Pretoria și Salisbury.

Reprezentantul Frontului Patriotic 
Zimbabwe s-a referit în intervenția 
sa la extinderea în ultima vreme a 
luptei armate împotriva regimului 
lui Ian Smith.

Evocind convorbirile pe care auto
ritățile de la Pretoria le-au angajat 
cu reprezentanții a cinci tari occi
dentale asupra viitorului Namibiei, 
reprezentantul Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
a arătat că acestea nu au condus la 
rezultate pozitive. Considerăm — a 
spus el — că o condiție preliminară 
obligatorie a oricăror negocieri pri
vind viitorul Namibiei trebuie să o

de apartheid
cererilor for-
— retragerea 
ocupație sud-

constituie satisfacerea 
mulate de S.W.A.P.O. 
imediată a trupelor de 
africane de pe teritoriul Namibiei, 
eliberarea tuturor detinutilor politici 
si recunoașterea de către regimul de 
la Pretoria a S.W.A.P.O. ca unic re
prezentant legitim al poporului na- 
mibian.

Oliver Tambo. lider a! Congresu
lui Național African din Africa de 
Sud. a ținut la Roma o conferință 
de presă. în cadrul căreia a adresat 
opiniei publice internaționale che
marea de a intensifica sprijinul a- 
cordat luptei pentru independentă si 
progres social a popoarelor din Afri
ca australă.

Referindu-se la situația din Africa 
de . Sud. liderul Congresului Național 
African a arătat că represiunile sîn- 
geroase de la Soweto nu au reușit 
să înfrîngă voința maselor asuprite 
de a lupta împotriva sistemului de 
apartheid și a politicii rasiale, pen
tru eliberarea națională.

In favoarea transferului de tehnologie 

către țările în curs de dezvoltare
Dezbaterile din Comitetul O.N.U. pentru folosirea în scopuri 

pașnice a spațiului extraatmosferic
VIENA 29 (Agerpres). — La Viena 

continuă lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea în scopuri pașnice a 
spațiului extraatmosferic — organism 
din care face parte și România.

In cadrul dezbaterilor, delegatul 
român, Dumitru Ceaușu, a arătat că. 
pentru ea activitatea O.N.U. în acest 
domeniu să răspundă pe deplin ce
rințelor țărilor in curs de dezvoltare, 
este necesară elaborarea și punerea 
în aplicare a unui program global de 
asistență tehnică, inclusiv pentru 
pregătirea de cadre, în domeniul fo
losirii tehnicilor spațiale pentru re
zolvarea problemelor economice — 
program care să fie administrat de 
O.N.U.

în acest sens, România sprijină 
propunerea de convocare a unei 
Conferințe a O.N.U. asupra proble
melor spațiului extraatmosferic. 
Intre obiectivele majore ale confe
rinței — a subliniat delegatul român 
— se cuvin a fi menționate transfe
rul de tehnologie către țările în curs

de dezvoltare și perfectionarea ca
drului instituțional al O.N.U, pentru 
problemele spațiului extraatmosferic.

Referindu-se la folosirea sateliți
lor artificiali pentru observarea și 
descoperirea resurselor terestre, de
legatul român s-a pronunțat în fa
voarea adoptării unor reglementări 
de drept internațional care să asi
gure accesul nestingherit al tuturor 
statelor la datele referitoare la pro
priul lor teritoriu, precum și garan
tarea suveranității permanente a sta
telor și popoarelor asupra resurselor 
lor naturale.

Interesele Indiei cer dezvoltarea 
relațiilor cu tarile socialiste

externe indianO declarație a ministrului de
Referindu-se la situația din Asia 

de sud, vorbitorul a arătat că o sar
cină primordială a guvernului in
dian constă în îmbunătățirea coope
rării și încrederii reciproce cu țările 
vecine. El a subliniat că coopera
rea in zonă contribuie la lupta îm
potriva sărăciei și a altor urmări 
ale trecutului colonial, a declarat 
șeful diplomației indiene. A. B. Vaj
payee a reafirmat atașamentul In
diei față de politica' de nealiniere.

DELHI 29 (Agerpres). — Nu există 
nici un temei pentru a se exprima 
îndoieli privind dezvoltarea viitoare 
a relațiilor Indiei cu țările socialis
te. a declarat în parlament, minis
trul de externe Atal Bihari Vajpayee. 
Rațiunea stringerii relațiilor cu aces
te țări constă în interesul nostru 
comun față de coexistența pașnică 
și stabilitate în lume, față de coo
perarea economică strînsâ, a decla
rat el.

J

Manifestări consacrate 
centenarului

Independenței de stat 
a României

La Teatrul Național din Lagos s-a 
deschis expoziția „Centenarul Inde
pendenței de stat a României". Ex
poziția a fost deschisă de Abimbola 
Oduhlami, ministrul informațiilor și 
turismului, care a relevat semnifica
ția evenimentului în istoria poporului 
român. La vernisajul expoziției au 
participat reprezentanți ai vieții po
litice și sociale din Lagos, șefi ai 
misiunilor diplomatice, precum și un 
numeros public.

La clubul presei „Primera Plana" 
din Mexic a avut loc o manifestare 
dedicată centenarului Independenței 
de stat a României. Cu acest prilej, 
a fost prezentat filmul „Independen
ța — năzuința de veacuri a poporului 
român". Ziariști mexicani, care 
au vizitat recent România, au pre
zentat membrilor clubului imagini 
filmate despre țara noastră.

Televiziunea peruană a prezentat 
un program cultural-românesc dedi
cat centenarului Independenței de 
stat a României, cuprinzînd un film 
documentar, precum și spectacolul 
susținut de ansamblul folcloric „Ma
ramureșul".

ACORD ROMÂNO-BUIGAR
DE COLABORARE CULTURALĂ

ȘI ȘTIINȚIFICA
Sofia 
cola- 
între 
sem-

SOFIA 29 (Agerpres). — La 
a fost încheiat u.n nou acord de 
borare culturală si științifică 
România si Bulgaria. Acordul,
nat de; Miu Dobrescu. președintele 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. și Liudmila Jivkova. preșe
dintele Comitetului pentru cultură 
din Bulgaria, prevede intensificarea 
colaborării si schimburilor in dome
niile învătămîntului. științei și cul
turii.

agențiile de presă
Reuniunea Ia nivel înalt 

a țărilor Pieței comune «i a 
început lucrările miercuri la Lancaster 
House din Londra, grupind șefi de 
stat si de guvern din cele nouă state 
membre ale organizației. Pe ordinea 
de zi a reuniunii, care va continua 
si ioi. figurează, printre altele, două 
probleme aflate in centrul atenției 
„celor nouă" — situația economică a 
țărilor membre si șomajul. In ce 
privește situația politică internațio
nală. vor fi abordate chestiuni refe
ritoare la relațiile cu țările socia
liste. situația din Orientul Mijlociu 
si din Africa australă.

Consultări. Cea de a doua 
reuniune la nivel înalt a partidelor 
politice ale arcului constituțional din 
Italia, avînd pe ordinea de zi ela
borarea unui viitor program guver
namental, s-a încheiat tîrziu, în 
cursul nopții de marți spre miercuri. 
La întîlnirea la nivel înalt au parti
cipat președinți, secretari generali șl 
președinții grupurilor parlamentare 
ale partidelor democrat-creștin (de 
guvernămînt), comunist, socialist, so
cial-democrat, republican și libe
ral. Participants au hotărît ca se
cretarii celor șase partide și preșe
dinții grupurilor parlamentare res
pective să se întrunească din nou, 
luni, pentru a defini problemele pro
cedurilor parlamentare.

BĂTĂLIA PENTRU „GRUNWICK11
La solicitarea drepturilor — răspuns prin „dreptul forței"

O muncitoare maltratată de poliție ® Un conflict de muncă ce durează de aproape 45 săptămîni • Patronul 
cere ajutorul poliției pentru a introduce în fabrică spărgători de grevă • Cioc
niri între poliție și greviști • Numărul muncitorilor arestați se ridică la 

peste 300
De aproape 45 de săptămîni. fa

brica de articole foto „Grunwick", 
din nordul Londrei, cunoaște eve
nimente care au atras atenția opi
niei publice din Marea Britanie.

în august 1976, ca urmare a ne
mulțumirilor provocate in rindu- 
rile muncitorilor de comportarea 
brutală a patronului George Ward, 
o serie de angajați au declarat 
grevă. Patronul, vrind să pună sta
vilă luptei salariaților pentru con
diții mai bune de viață și muncă, 
a concediat pe cei 137 greviști și, 
totodată, a refuzat să recunoască 
sindicatul muncitoresc.

Pe fundalul general al confrun
tărilor sociale din Marea Britanie, 
bătălia dintre muncitori și patron 
a continuat mult timp fără inci
dente deosebite, ceea ce a făcut ca 
evenimentul să nu trezească prea 
multă vilvă. De cîteva săptămîni 
însă, acest conflict de muncă ocupă 
cu regularitate primele pagini ale 
presei londoneze. „Times", „Daily 
Mail", „Guardian", „Morning Star"

si alte publicații britanice inserea
ză ample informații și numeroase 
fotografii despre cele ce se petrec 
în ’ jurul fabricii „Grunwick".

Patronul, căutînd cu orice preț 
Să infringe rezistența greviștilor, a 
recurs la spărgători de grevă. în- 
tr-un moment ci nd în țară numărul 
șomerilor este de aproape 1,5 mi
lioane (reprezentind 6,2 la sută din 
forța de muncă), nu i-a fost greu 
să găsească asemenea „scabs" — 
cum spun muncitorii britanici spăr
gătorilor de grevă. Și, pentru ca 
spărgătorii de grevă să fie intro
duși în fabrică, trecînd prin rin- 
durile pichetelor de grevă, patro
nul a făcut apel la poliție.

Muncitorii din pichetele de grevă 
au rezistat cu dirzenie. Zeci de 
membri ai pichetului au fost ares
tați și vîrîți în dubele poliției. In 
ajutorul pichetelor de grevă au 
venit reprezentanți ai muncitorilor 
din diverse colțuri ale țării. Dar, 
de fiecare dată, creștea și numărul

polițiștilor la porțile fabricii ..Grun
wick". Ca urmare, incidentele s-au 
intensificat cu fiecare zi. Numărul 
muncitorilor arestați se ridică ac
tualmente la peste 300. Prezentă la 
fata locului. deputata laburistă 
Audrey Wise, care- a protestat Îm
potriva brutalităților poliției, a fost, 
de asemenea, arestată.

„Episodul Grunwick" și ciocnirile 
dintre poliție și muncitori au căpă
tat asemenea proporții incit au 
format obiectul unei dezbateri în 
Camera Comunelor, unde s-a cerut 
imediata deschidere a unei anche
te asupra „comportării brutale a 
poliției".

Pe de altă parte, reprezentanții 
patronatului cer lui George Ward 
„să nu cedeze". La rîndul său. Con
gresul Sindicatelor Britanice a pro
mis ajutor greviștilor.

între timp, după cum scrie ziarul 
„Morning Star", „cel mai lung con
flict de muncă cunoscut in ultimii 
ani in Marea Britanie continuă".

LONDRA;

întrevederi româno-britanice
LONDRA 29 (Agerpres). — Tova

rășul Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., aflat în-tr-o vizită la Lon
dra, s-a întilnit cu tovarășul Gordon 
McLennan, secretar general al Parti
dului Comunist din Marea Britanie.

Cu acest prilej, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, a fost transmis tova
rășului Gordon McLennan un cald 
salut prietenesc, precum si urări de 
sănătate și succese.

Mulțumind, secretarul general al 
P.C. din Marea Britanie a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări prietenești și

★
Tovarășul Paul Niculescu. vice- 

prim-ministru al guvernului, a avut 
miercuri o întrevedere cu David 
Owen, secretar de stat pentru afa
cerile externe al Marii Britanii. Au 
fost abordate probleme ale raportu
rilor bilaterale româno-britanice. re- 
levindu-se dorința comună de a se 
acționa pentru dezvoltarea continuă 
a acestor raporturi ne multiple pla
nuri. Au fost discutate probleme ac
tuale ale vieții internaționale.

Delegația Frontului Unității Socia
liste. condusă de tovarășul Paul

urări de sănătate șl de noi succese 
în muncă.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate bunele raporturi de colaborare 
tovărășească dintre P.C.R. și P.C. din 
Marea Britanie, dorința de a le dez
volta în continuare în folosul reci
proc, al prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

Totodată, s-a efectuat un schimb 
de păreri în probleme internaționale 
actuale.

La intilnire au participat G. Co
hen, membru al Comitetului Politic 
al P.C. din Marea Britanie, M. Cos
tello, membru al Comitetului Exe
cutiv al partidului, precum și Pre
tor Popa, ambasadorul României la 
Londra.

★
Niculescu. a avut întîlnirl si discuții 
cu Edward Heaih. personalitate mar
cantă a partidului conservator. Lord 
Carrington, lider al opoziției în Ca
mera Lorzilor. Julien Amery, depu
tat in Camera Comunelor, și al ți 
lideri ai Partidului conservator. In 
cursul întrevederilor si discuțiilor au 
fost abordate probleme de interes 
reciproc, s-au efectuat informări pri
vind activitatea Frontului Unității 
Socialiste si a partidului conserva
tor. au fost discutate aspecte ale ra
porturilor dintre organizațiile politi
ce din cele două țări.

A

întîlnirea internaționala cu tema
„Femeia și socialismul"
Intervenția conducătoarei delegației române

MOSCOVA — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Lucrările întîl- 
nirii internaționale de la Moscova cu 
tema „Femeia și socialismul" au con
tinuat la 29 iunie cu dezbateri în șe
dință plenară.

Conducătoarea delegației române, 
Maria Ciocan, membră a Biroului 
Consiliului Național al Femeilor, a 
relevat rolul ce revine azi femeii în 
România, preocupările constante ale 
partidului și statului nostru pentru 
crearea celor mai bune condiții ma
teriale și spirituale în vederea afir
mării nestingherite a capacităților 
creatoare ale femeilor în întreaga

viață a țării. Vorbitoarea a reliefat, 
de asen.cnea, prezența activă a fe
meii in activitatea desfășurată. în cdlej 
mai diferite domenii, în 
de conducere colectivă 
derilor și instituțiiloi 
sociale, In funcții de 
dere pe linie de par t,.

Reprezentanta nocjtră . 
extinderea legătuijlor de x 
și solidaritate dintre Consiliu; 
țional al Femeilor' din România .> 
organizațiile de femei din toate ță
rile socialiste, dirt țările în curs de 
dezvoltare, precum și cu organiza
țiile democratice f și progresiste ale 
femeilor din alte iări ale lumii.

oficială In Islanda, urmlnd să revi
nă hr Bonn la 17 iulie.transmit:

La Budapesta s au deschis 
lucrările sesiunii Adunării de Stat a 
R. P. Ungare. Urmează să fie ratifi
cat noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între R.P.U. 
și R.D.G., aprobată executarea bu
getului de stat pe anul 1976 și dis
cutate probleme ale dezvoltării eco
nomiei apelor.

Plenara C.C. al P.C. din 
Austria carc a avu^loc la 28—29 
iunie, a hotărit convocarea Congresu
lui al XXIII-lea, ordinar, al partidu
lui pentru data de 8—11 decembrie 
1977, la Viena. Plenara s-a pronunțat, 
de asemenea, pentru reducerea chel
tuielilor militare ale țării.

La „Accademia di Romania" 
din Roma a avut loc o manifes
tare consacrată împlinirii a 70 
de ani de la răscoala țăranilor 
din 190t. Cu această ocazie 
a fost prezentat și volumul 
„România — 1907“. publicat in 
limba italiană de Casa editoria
lă „Editori Riuniti" din Roma. 
In continuare a fost prezentat 
filmul artistic românesc „Răs
coala". Au fost nrezenti membri 
ai parlamentului italian, repre
zentanți ai autorităților locale, 
oameni de știință si cultură, 
membri ai ambasadei României.

La Academia de arte fru
moase din Paris a avut loc. sub 
președinția lui Emmanuel Bun- 
deville. secretar pe viată al a- 
cademiei. vernisajul unei expo
ziții de pictură contemporană 
românească, in cadrul căreia 
sînt prezentate lucrări semnate 
de 25 de artiști români.

Guvernul Pakistanului£ace 
tot ce este necesar pentru a realiza 
o înțelegere cu opoziția in scopul 
reglementării crizei politice prin, 
care trece țara, dar nu va fi nici
odată de acord cu cererea Alianței 
Naționale Pakistaneze privind extin
derea drepturilor Comitetului da 
control asupra pregătirii noilor ale
geri parlamentare și transformării 
acestui comitet intr-un organ supra- 
guvernamental, a declarat, in cadrul 
unei conferințe de presă la Islama
bad, primul ministru Zulfikar Aii 
Bhutto.

Ministrul de externe al 
Republicii Cipru, Ioannis Cris- 
tophides. a evocat marți la Nicosia 
posibilitatea aducerii problemei ci
priote in fata Națiunilor Unite in ve
derea realizării unei „reglementări 
echitabile și permanente" între cele 
două comunități din insulă — greco- 
cipriotă și turco-cipriotă. El a adre
sat un apel membrilor Națiunilor 
Unite pentru a depune „eforturi con
certate în vederea aplicării rezolu
țiilor organizației in problema Ci
prului pentru obținerea de rezultate 
concrete".

Cancelarul R.F.G., Helmut
Schmidt, va efectua începind de la 
11 iulie o vizită oficială în Canada 
și S.U.A. în perioada 15—17 iulie, el 
va efectua, de asemenea, o vizită

Primite. Drirnul ministru al 
Portugaliei. Mario Soares, l-a primit 
pe secretarul general al P.C. Portu
ghez. Alvaro Cunhal. care a expus 
șefului guvernului concluziile recen
tei conferințe naționale a partidului 
comunist, care a dezbătut probleme- 
le economice și financiare ale tării. 
După convorbire. Alvaro Cunhal a 
declarat ziariștilor că întrevederea 
sa cu primul ministru a permis tre
cerea în revistă a situației politice și 
economice a Portugaliei.

Forțele armate peruane 
vor preda puterea In 1980 unui gu
vern civil, pe baza unui program ce 
va fi dat publicității în următoarele 
zile, a declarat presei ministrul de 
externe peruan. Jose de la Puente 
Radbil. aflat în vizită în Honduras. 
Un alt obiectiv urmărit de guvern 
în această etapă de dezvoltare a ță
rii este „obținerea suveranității eco
nomice si politice naționale".

Zăcămintele petrolifere 
britanice din ®Jarea Nordului pro
duc, în prezent, echivalentul a ju
mătate din necesitățile anuale ale 
țării de petrol. Obiectivul fixat pen
tru 1977 este de a se extrage între 
40—45 milioane tone titei.

Deficfte bugetare.Directorul 
american al bugetului. Bert Lance, 
a anunțat că președintele Jimmy 
Carter rămine atașat ideii de echili
brare a bugetului S.U.A. oină în a- 
nul 1981. în ciuda deficitelor pro
iectate de 48 miliarde dolari pentru 
anul fiscal 1977 și 65 miliarde dolari 
pentru 1978. Lance a arătat că de
ficitul sporit preconizat pentru exei 
titlul financiar 1978 se datoreaz 
măsurilor privind reducerea uno. 
impozite și alocarea de credite pen
tru crearea unor noi locuri 
muncă.

5 băieți gemeni a n 
argentineann Dora Ariaș. In vîrstS 
de 33 ani. Nou-născutii si mama se 
simt bine. Acesta este al doilea caz 
din Argentina de naștere a cinci ge
meni.

Agenția A.D.N. transmite de
clarația ministrului transporturilor, 
Otto Arndt, președintele Comisiei 
guvernamentale de anchetă a cauze
lor accidentului feroviar produs du
minică noaptea în apropierea loca
lității Lebus (R.D.G.). Acesta a fost 
provocat de manevrarea greșită a 
unui macaz, care a deviat trenul 
rapid de persoane Frankfurt ne 
Oder—Stralsund ne o linie secunda
ră. pe care circula din direcție opusă 
un mărfar. S-a precizat că întregul 
echipament feroviar din zona în care 
s-a produs ciocnirea, soldată cu 29 
de morti și șapte răniți, se afla în 
perfectă stare de funcționare în mo
mentul impactului. Agenția citată 
informează că persoana vinovată de 
producerea accidentului a fost reți
nută pentru cercetări.

Ciocnire în lanț. Dln cauza 
unei ceți dense, pe șoseaua care lea
gă marele oraș brazilian Sao Paulo 
de portul Santos s-a produs o cioc
nire in lhnt. în care au fost impli
cate 140 de autovehicule. 12 per
soane și-au pierdut viata Si 200 au 
fost rănite.

Ministrul de interne al R.F.G. 
despre intensificarea activităților desfășurate 

de organizațiile neofasciste
BONN 29 (Agerpres). — In rapor

tul anual asupra problemelor secu
rității. ministrul de interne al R.F.G.. 
Werner Maihofer. relevă că Cele 
aproximativ 15 grupări neofasciste 
care există în R.F.G. urmăresc inlo- 
cuirea instituțiilor democratice prin- 
tr-un sistem statal similar dictaturii 
din perioada hitleristă. „Actiunile"a- 
cestor grupări, care, in maioritatea 
cazurilor, erau desfășurate de cîțiva

indivizi fanatici — a spus el — au 
crescut considerabil în anul 1976. Ele 
au arătat o preferință sporită spre 
utilizarea forței pentru atingerea- o- 
biectivelor pe care le urmăresc".

Ministrul vest-german de interne a 
menționat că opinia publică democra
tică din R.F.G. respinge activitățile 
grupărilor neofasciste, considerind că 
acestea reprezintă „o forță distruc
tivă pentru securitatea publică".
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