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Miercuri seara a avut loc o tntîl- 
nire între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și tovarășul Kenji 
Miyamoto, președintele Prezidiului 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Japonia, care se află 
intr-o vizită in tara noastră.

La întâlnire au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Mușat, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Au participat, de asemenea, tova
rășii Koichiro Ueda, vicepreședinte 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ja
ponia, Hiroshi Tachiki, membru al 
Prezidiului, Saburo Uno, membru al 
C.C. al P.C.J.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, tovă
rășească.

★

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, miercuri 
după-amiază a sosit în Capitală to
varășul Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia, 
pentru a face o vizită în țara noastră. 
El este însoțit de Koichiro Ueda, 
vicepreședinte al prezidiului. Hiroshi 
Tachiki, membru al prezidiului, si 
Saburo Uno, membru al C.C. al 
P.C.J.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Constantin Dăscălescu și Dumitru 
Popescu, membri ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, Nicolae 
Matei și Mircea Malița, membri ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘ..
a primit pe ambasadorul Republicii Tunisiene"

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri dimineața, pe Taieb 
Sahbani, ambasadorul Republicii Tu

nisiene la București, in legătură cu Cu acest prilej, a avut loc o con- 
lncheierea misiunii sale in țara vorbire care s-a desfășurat intr-o 
noastră. ' atmosferă cordială.

ȘEDINȚA CONSILIULUI

Miercuri, 5 iulie, au avut loc, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, lucrările plenarei comune a 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

La lucrările plenarei au participat ca 
invitați prim-secretari ai comitetelor ju
dețene de partid, șefi ai secțiilor Comite
tului Central, unele cadre din ministere și 
instituții centrale, redactori șefi ai presei 
centrale care nu sînt membri ai C.C. al 
P.C.R.

Participanții la plenară au păstrat un 
moment de reculegere in memoria tovară
șului Ștefan Peterfi, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, militant de frunte al partidului, cu
noscut om de știință, decedat in perioada 
care a trecut de la precedenta plenară.

A fost adoptată în unanimitate urmă
toarea ordine de zi :

1. Proiectul Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială pe anii 
1979—1980 ;

2. Proiectul Bugetului de stat pe anul 
1979.

Pe marginea documentelor supuse 
dezbaterii au luat cuvintul tovarășii : 
Ștefan Mocuța, Ion Tudor, Petru Enache, 
Ludovic Fazekas, Florea Ristache, Hara- 
lambie Alexa, Gheorghe Dinu, Emeric 
Szabo, Vasile Bărbuleț, Valentin loniță, 
Margareta Kraus, Ion Dincă, Nicolae 
Vereș, Ion Avram, Teodor Haș, Angelo 
Miculescu, Ion Retegan, Iulian Ploștinaru.

In încheierea lucrărilor a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist Român.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale si-au însușit în 
întregime orientările și indicațiile formu
late de secretarul general al partidului și 
au dat o înaltă apreciere contribuției sale 
esențiale în elaborarea complexului de 
măsuri supus dezbaterii.

Participanții la dezbateri au subliniat 
rolul determinant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în vasta activitate de perfec
ționare continuă a organizării conducerii 
societății noastre în etapa actuală a edifi
cării socialismului, contribuția sa de prim 
ordin la transpunerea în viață a Progra
mului partidului, a hotărîrilor Congresului 
al Xl-lea și ale Conferinței Naționale ale 
P.C.R.

Plenara a aprobat în unanimitate pro
iectul Planului național unic de dezvol

tare economică si socială pe anii 1979— 
1980.

Plenara a apreciat că orientările pla
nului 1979—1980 se înscriu pe linia direc
tivelor și obiectivelor stabilite pentru 
această perioadă de Congresul al Xl-lea și 
Conferința Națională ale partidului și a 
subliniat că prevederile celor două docu
mente asigură condiții pentru realizarea 
ritmurilor și proporțiilor prevăzute în 
planul, cincinal 1976—1980 și de Programul 
suplimentar de dezvoltare economico- 
socială a României pînă în 1980, îmbu
nătățirea amplasării teritoriale a forțelor 
de producție și, pe această bază, înflo
rirea mai accelerată a tuturor județelor 
țării. Prevederile proiectului planului na
țional unic pe anii 1979—1980 au avut 
drept călăuză hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie a.c. cu privire la 
perfecționarea conducerii și planificării 
economico-sociale și au fost completate și 
îmbunătățite potrivit măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
în ședința din 23 iunie a.c.

Plenara a relevat importanța prevede
rilor vizînd îmbunătățirea laturilor calita
tive ale întregii activități economice, tre
cerea de la acumulări cantitative la o 
nouă calitate superioară, condiție esen
țială pentru înfăptuirea sarcinilor actua
lului cincinal al revoluției tehnico-științifice.

Subliniind că elaborarea proiectului de 
plan s-a desfășurat sub îndrumarea di
rectă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
plenara a relevat preocuparea constantă 
a secretarului general al partidului pen
tru orientarea eforturilor spre valorifi
carea deplină și la un nivel superior a 
potențialului economiei noastre, spre folo
sirea intensivă a capacităților de produc
ție și sporirea productivității muncii, utili
zarea rațională a resurselor materiale și 
energetice, reducerea consumurilor mate
riale, sporirea eficienței în toate ramurile, 
ridicarea calității întregii activități și, pe 
această bază, creșterea neîntreruptă a 
nivelului de trai al întregului popor.

Plenara a subliniat faptul că proiectul 
Bugetului de stat pe anul 1979 reflectă 
transpunerea în viață a orientărilor și 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea 
laturilor de ordin calitativ ale activității 
economice, reducerea cheltuielilor de pro
ducție, gospodărirea judicioasă a fondu
rilor materiale și bănești, realizarea unei 
înalte eficiențe în toate sectoarele de 
activitate și consolidarea echilibrului mo
netar, financiar și valutar. Proiectul de 
buget, care se prezintă echilibrat, oglin
dind creșterea generală a activității eco

nomice, dezvoltarea armonioasă eco
nomică și socială a țării, este elaborat în 
strînsă corelație cu indicatorii prevăzuți 
în Planul național unic de dezvoltare 
economică și socială pe anul viitor și 
asigură resursele financiare necesare, co
respunzător sarcinilor stabilite privind 
producția, investițiile, comerțul exterior, 
acțiunile sociale și alte obiective planifi
cate. )

Plenara a relevat faptul că prevederile 
planului și bugetului reflectă justețea poli
ticii partidului și statului de dezvoltare în 
ritm susținut a întregii economii naționale, 
prin înfăptuirea fermă a revoluției tehnico- 
științifice și crearea bazei materiale ne
cesare progresului mai rapid al țării, 
asigură îndeplinirea sarcinilor de ridicare 
continuă a nivelului de trai al poporului.

Plenara Comitetului Central a aprobat 
în unanimitate politica externă și activi
tatea desfășurată pe plan internațional de 
partidul și statul nostru, de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
tovarășuf Nicolae Ceaușescu. De aseme
nea, plenara a stabilit să se acționeze în 
spiritul aprecierilor și orientărilor cuprinse 
în cuvîntarea de încheiere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — corespunzătoare 
liniilor directoare stabilite de Congresul 
al Xl-lea și de Conferința Națională — 
pentru participarea țării noastre la solu
ționarea problemelor complexe ale vieții 
internaționale actuale, pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării Româ
niei cu toate țările socialiste, adîncirea 
solidarității și cooperării cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
pentru extinderea relațiilor cu țările capi
taliste dezvoltate, cu toate statele lumii în 
spiritul principiilor coexistenței pașnice, 
egalității și respectului reciproc, inde
pendenței și suveranității naționale, pen
tru întărirea unității cu toate forțele revo
luționare, democratice, în slujba cauzei 
progresului, păcii și prieteniei între 
popoare.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român își exprimă convingerea că do
cumentele aprobate de plenară vor fi 
primite cu satisfacție și vor mobiliza ener
giile creatoare ale întregului nostru 
popor, că oamenii muncii — români, 
maghiari, qermani și de alte naționalități 
— sub conducerea organizațiilor de partid, 
vor acționa cu fermitate și consecvență 
pentru transpunerea în viață a hotărîrilor 
stabilite, care corespund pe deplin intere
selor societății noastre și care asigură 
înaintarea neabătută a României pe calea 
progresului și civilizației socialiste.

In ziua de 5 iulie a.c.. la Palatul 
Republicii, a avut loc ședința Consi
liului. de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

Au participat, ca invitați, vlceprim- 
miniștri ai guvernului, miniștri, alți 
conducători de organe centrale, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței, Consiliul de Stat 
a dezbătut și adoptat :

Decretul privind regimul distribu
ției și consumului de gaze naturale ; 
Decretul privind regimul metalelor 
prețioase și pietrelor prețioase ; De
cretul privind aprobarea Statutelor 
asociațiilor producătorilor agricoli cu 
gospodării individuale din localitățile 
necooperativizate ; Decretul pentru 
modificarea Legii nr. 33/1968 privind 
pregătirea tineretului pentru apăra
rea patriei ; Decretul pentru modifi
carea Legii nr. 37/1975 privind siste
matizarea, proiectarea și realizarea 
arterelor de circulație in localitățile 
urbane și rurale ; Decretul privind 
evaluarea pagubelor cauzate avutului 
obștesc, prin tăierea, scoaterea din 
rădăcini, distrugerea sau degradarea 
arborilor pe picior, puieților și lăsta
rilor ; Decretul pentru modificarea 
Decretului nr. 232/1974 privind pre
venirea și stingerea incendiilor, de
venit Legea nr. 8/1975 ; Decretul pri
vind retribuirea muncii desfășurate 
de avocați pentru acordarea asisten
ței juridice ; Decretul privind pen
siile și alte drepturi de asigurări so- 

j ciale ale avocaților ; Decretul pentru 
I aprobarea Normelor privind condi- 
i țiile în care se poate efectua tăierea 
j animalelor în situații speciale, cla

sarea pentru tăiere a femelelor de 
I bovine și ovine, precum și cu privire 
i la aplicarea unor măsuri sanitare ve

terinare speciale pentru prevenirea 
difuzării epizootiilor și acordarea 
unor despăgubiri celor care au sufe

rit pagube prin aplicarea acestor mă
suri ; Decretul privind stabilirea și 
sancționarea ■ contravențiilor la .nor
mele sanitare veterinare.

Consiliul de Stat a examinat si ra
tificat :

Acordul de cooperare economică si 
tehnică pe termen lung intre Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Arabe Egipt, 
semnat la Cairo la 2 martie 1978 ; 
Acordul de cooperare in domeniile 
învățămintului. științei și culturii în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Arabe 
Egipt, semnat la Cairo la 25 ianua
rie 1978 ; Acordul între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Canadei asupra relațiilor lor re
ciproce in domeniul pescuitului. în
cheiat la București la 17 ianuarie 
1978 ; Convenția consulară intre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Tunisiană. semnată la Tunis la 
8 octombrie 1977 : Convenția între 
Republica Socialistă România si Re
publica Austria privind evitarea du
blei impuneri asupra veniturilor si 
averii, semnată la Viena la 30 sep
tembrie 1976 ; Convenția privind pre
venirea Si sancționarea infracțiunilor 
contra persoanelor care se bucură de 
protecție internațională, inclusiv a- 
genții diplomatici, adoptată de Adu
narea Generală a Organizației Națiu
nilor Unite la 14 decembrie 1973 ; 
Convenția internațională asupra eli
minării si reprimării crimei de 
apartheid, adoptată de Adunarea Ge
nerală a Organizației. Națiunilor Uni
te la 30 noiembrie 1973 ; Protocolul 
referitor la modificarea Convenției 
Privind decontările multilaterale în 
ruble transferabile și organizarea 
Băncii internaționale de colaborare 
economică, precum si a Statutului 
acestei bănci, semnat la Moscova la 
23 noiembrie 1977 ; Protocolul pri
vind reglementarea trecerii frontierei

DE STAT
de stat româno-iugoslavă. in legătură 
cu construirea si exploatarea conduc- 

'țelor de ețilenâ-propilenă. din. Repu
blică Socialistă Federativa Iugoslavia 
in Republica Socialistă România, 
care intersectează subacvatic riul Bir- 
zava, semnat la Timișoara la 25 
noiembrie 1977; Protocolul referitor 
la amendarea Convenției privind 
aviația civilă internațională, încheiat 
la Montreal la 30 septembrie 1977 ; 
totodată, Consiliul de Stat a ratificat 
Protocolul de aderare a României la 
Protocolul de negocieri oomerciale in
tre țări în curs de dezvoltare, în
cheiat la Geneva, la 3 martie 1978. și 
a aprobat Regulile de origine pentru 
reglementarea aplicării reducerilor 
de taxe vamale acordate de Repu
blica Socialistă România in’ cadrul 
Protocolului de negocieri comerciale 
între țări în curs de dezvoltare.

Toate decretele menționate au foșt, 
în prealabil, dezbătute șl avizate fa
vorabil de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, precum și 
de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a aprobat compo
nența Comisiei pentru analiza activi
tății de soluționare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresate Consiliu
lui de Stat.

în continuarea lucrărilor. Consiliul 
de Stat a examinat și aprobat Darea 
de seamă asupra activității desfășu
rate de Tribunalul Suprem in anul 
1977, precum și Raportul privind ac
tivitatea desfășurată de organele 
Procuraturii Republicii Socialiste 
România in anul 1977 și a indicat să 
se intensifice activitatea de populari
zare a legislației, de explicare a le
gii in scopul educării cetățenilor în 
spiritul întăririi ordinii de drept so
cialiste.

Consiliul de Stat a soluționat apoi 
unele probleme ale activității curente.

însemnate cantități de produse peste plan
Județul Prahova

Muncitorii din industria praho
veana au consemnat in bilanțul 
realizărilor obținute in prima ju
mătate a anului o producție indus
trială , suplimentară ce depășește 
340 milioane lei. în această pe
rioadă ei au furnizat in plus eco
nomiei naționale 25 159 tone căr
bune. aproape 200 000 tone benzine, 
motorine, uleiuri minerale, poli
etilenă. detergenți și alte derivate 
din țiței, 1 419 tone oteluri aliate și 
înalt aliate. 5 strunguri universale, 
5 945 anvelope auto și pentru trac
toare, 5 273 tone îngrășăminte fos- 
fatice, cherestea, hirtie, geamuri și 
alte bunuri materiale. Totodată, 
beneficiarilor de peste hotare le-au 
fost livrate înainte de termenul 
contractual produse evaluate la 
circa 167 milioane lei — sumă ce 
întrece angajamentul asumat pe 
anul in curs.

Județul Galați
Oamenii muncii din industria ju

dețului Galați au intrat in cel 
de-al doilea semestru al acestui an 
cu un spor de producție in va
loare de 133,4 milioane lei. Față 
de aceeași perioadă a anului tre

cut. producția industrială gălățea- 
nă a crescut cu 11,7 la sută. In ex
presie fizică, s-au produs in pri
mul semestru al acestui an, peste 
prevederile planului, printre alte
le : 92 550 kWh energie electrică, 
peste 10 000 tone cocs metalurgic, 
2 070 tone tablă subțire, 410 tone 
tablă zincată, peste 3 300 tone pro- 
file laminate la rece, 2 300 tone 
sîrmă trasă și bare, 4 100 tone pie
se turnate din fontă, 263 tone lacuri 
și vopsele, 515 tone detergenți, 
73 000 mp țesături. 183 tone ulei 
comestibil și alte importante can
tități de produse agroalimentare. 
Sporul producției fizice realizate 
s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii, indicator care 
este cu 8.1 la sută mai mare de- 
cit cel Înregistrat in primul semes
tru al anului trecut.

Județul Harghita
Tînăra și moderna industrie a 

județului Harghita a încheiat pri
mul semestru cu un bogat bilanț de 
realizări. Valoarea producției in
dustriale suplimentare obținute se 
ridică la peste 100 milioane lei, fapt 
care a fost posibil prin creșterea 
productivității muncii față de ace
eași perioadă a anului trecut cu

8 356 lei pe lucrător. Pe această 
bază au fost puse la dispoziția eco
nomiei naționale, peste nivelul pla
nificat, 120 tone fontă, produse de 
mecanică fină in valoare de 4 mi
lioane lei, 475 tone utilaj tehnolo
gic pentru industria chimică, 120 
tone utilaje tehnologice pentru in
dustriile prelucrării lemnului și 
alimentară, 3 180 mc cherestea, 2 750 
mp PAL, 68 000 mp țesături, pre
cum și alte produse.

întreprinderea 
metalurgică lași

Colectivul de la întreprinderea 
metalurgică din Iași a obținut, In 
primele șase luni ale anului, o 
producție industrială suplimentară 
evaluată Ia peste 26 milioane lei. 
în acest fel, harnicul colectiv ie
șean a furnizat, in plus, economiei 
naționale însemnate cantități de 
produse, printre care peste 800 tone 
țevi sudate, peste 1500 tone pro
fite formate la rece din benzi de 
oțel, 2 300 tone țevi zincate, 16 500 
tone țevi pentru conducte și altele. 
Acest succes se explică și prin de
pășirea indicelui planificat de pro
ductivitate a muncii cu 3 771 lei 
pe lucrător.
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Cuvîntul tovarășului
Ștefan

Comitetul Central al partidu
lui dezbate In actuala sa plena
ră probleme de însemnătate 
majoră pentru Înaintarea acce
lerată a patriei pe calea socia
lismului multilateral dezvoltat
— proiectele planului national 
unic de dezvoltare economi- 
co-socială a țării pe anii 
1979—1980 și bugetului de stat.

Elaborate sub directa îndru
mare si cu contribuția hotărî- 
toare a secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele două documente 
îmbogățesc și concretizează ho- 
tăririle si Directivele celui de-al 
XI-lea Congres și ale Confe
rinței Naționale ale partidului.

Proiectul planului dimensio
nează cantitativ și calitativ. în 
profil de ramură și teritorial. în 
concordanță cu acțiunea legilor 
obiective, mersul construcției 
socialismului multilateral dez
voltat în România. în ultimii doi 
ani ai cincinalului revoluției 
tehnico-științifice. asigurind 
dezvoltarea armonioasă si mul
tilaterală a întregului complex 
economic național și ridicarea 
standardului de trai al celor ce 
muncesc.

Prin grija partidului, evoluția 
economico-socială a județului 
Cluj se înscrie organic în dez
voltarea generală, armonioasă si 
in ritm înalt a întregii țări. Pu
terea industrială a județului — 
exprimată prin producția globală
— va ajunge la peste 32 miliar
de lei, față de 21 miliarde lei cit 
a reprezentat în ultimul an al 
cincinalului trecut. Potențialul 
economic va fi considerabil în
tărit prin înfăptuirea unui pro
gram de investiții care va în
suma 21,6 miliarde lei. Produc
ția agricolă va ajunge la aproa
pe 4 miliarde lei. Patrimoniul 
ocativ al județului se va întregi 
■u aproape 35 000 apartamente 
ot mai confortabile. Concomi- 
ent, se va extinde și moderni- 
a baza materială a cercetării 
tiințifice, învățămîntului.'cultu- 
li și ocrotirii sănătății. Creste
le cantitative prevăzute vor fi 
isoțite de însemnate modificări 
ilitative în tehnică și tehnolo- 
e. in relațiile economice și so
aie, in autoconducerea munci- 
.rească și autogestiunea eco-

nornico-financiară, ca și în mo
dul de trai al celor ce muncesc.

Rezultatele pe care le vom 
obține in anii viitori, și aș zice 
în întregul cincinal, depind in
tr-o măsură considerabilă de 
realizările din acest an. Tot prin 
munca acestui an trebuie să 
pregătim toate, condițiile tehni
ce, politico-organizatorice, eco
nomice și sociale pentru înde
plinirea ritmică și depășirea cit 
mai substanțială a sarcinilor ce 
ne vor reveni în anul viitor. în- 
țelegind acest adevăr, organele 
și organizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii se preo
cupă de desfășurarea normală a 
tuturor proceselor economice, de 
antrenarea maselor de oameni 
ai muncii la conducerea directă 
a proceselor de producție, de 
crearea unei atmosfere de mo
bilizare și participare responsa
bilă la realizarea sarcinilor și 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă. Organizîn- 
du-și mal bine activitatea, oa
menii muncii din județul nos
tru au încheiat primul semes
tru al anului cu un bilanț pozi
tiv. pentru ilustrare aș mențio
na că pe primele șase luni pre
vederile planului au fost reali
zate în proporție de 101,7 la 
sută la producția-marfă și de
103,5 la sută la producția indus
trială globală. Sarcinile la pro
ducția netă pe 5 luni au fost 
Îndeplinite în proporție de 102 
la sută. Nivelul planificat al 
productivității muncii este de
pășit cu 1,7 la sută, ceea ce a 
permis ca întregul spor de pro
ducție Înregistrat In acest an, 
față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, să fie obți
nut pe această cale. Sarcinile 
planului de investiții au fost 
realizate In proporție de 101,7 
la sută la total și de 104,7 la 
sută la construcții-montaj. Oa
menii muncii din industria 
județului Cluj au obținut In

Cuvîntul tovarășului 
Ion Tudor

Problemele înscrise pe ordinea 
dc zi a acestei plenare eviden
țiază si de această dată grija 
constantă a conducerii partidu
lui. a tovarășului secretar gene
ral pentru accelerarea dezvoltă
rii economico-sociale a patriei 
noastre socialiste.

Proiectele planului național 
Unic de dezvoltare economlco- 
eocială a României pe anii 
1979—1980 și bugetul de stat pe 
anul viitor, fată de care ne ex
primăm deplina noastră adeziu
ne. asigură trecerea mai rapidă 
de la acumulări cantitative la o 
calitate nouă, ridicarea nivelului 
de trai al poporului, crearea pre
miselor necesare ajungerii la 
stadiul de tară cu un nivel mediu 
de dezvoltare economică.

în continuare vorbitorul a a- 
rătat că. în prima jumătate a 
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice. oamenii muncii din 
județul Constanta, angajați in 
întrecerea socialistă, au acționat 
cu fermitate pentru a realiza 
sarcinile ce le revin din docu
mentele Congresului al XI-lea 
al partidului, din programul su
plimentar de dezvoltare .econo
mico-socială adoptat de Confe
rința Națională. Acțiunile între
prinse de organele si organiza
țiile de partid, de comitetul 
nostru județean s-a.u materiali
zat în prima jumătate a actua
lului cincinal în depășirea sarci
nilor de plan la producția indus
trială cu peste un miliard lei. 
Ne-am preocupat mai mult 
de îmbunătățirea activității por
tuare si a flotei maritime, de fo
losirea cu eficiență sporită a 
fondului de investiții, însu
șirea conținutului noilor măsuri 
privitoare la îmbunătățirea sis
temului economico-financiar.

Mocuța
primii doi ani și jumătate o pro
ducție globală peste prevederile 
Inițiale ale cincinalului de 4,5 
miliarde lei. S-a asigurat astfel 
o bază importantă pentru înde
plinirea angajamentului de a re
aliza în acest cincinal o produc
ție suplimentară de 8,4 miliarde 
lei, față de prevederile sale ini
țiale.

Sintem însă pe deplin conști- 
enți că in activitatea unor con
silii ale oamenilor muncii, a u- 
nor organe și organizații de par
tid, de stat, de masă și obștești 
— inclusiv în munca comitetului 
județean de partid și a biroului 
său — continuă să existe unele 
neajunsuri. De fapt, așa se ex
plică în principal că, pe primele 
șase luni, avem un număr de 
14 întreprinderi care nu au re
alizat integral prevederile pla
nului la unele produse fizice, că 
18 întreprinderi au depășit chel
tuielile materiale de producție.

De aceea, comitetul județean 
de partid a dezbătut amănunțit 
în plenara sa, care a avut loc 
la sfirșitul lunii iunie, stadiul in 
care ne aflăm cu îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din planul 
pe acest an, a criticat neajun
surile existente și a stabilit mă
suri concrete pentru recuperarea 
cit mai degrabă a rămînerilor în 
urmă, îndeplinirea tuturor sar
cinilor și angajamentelor asu
mate pe acest an, pregătind ast
fel și condițiile realizării ritmice 
a. obiectivelor stabilite pentru a- 
nul viitor. Așa cum am stabilit 
la plenara comitetului județean 
de partid, îndreptăm eforturile 
noastre, înainte de toate, în di
recția legării organice a activi
tății politico-educative de mobi
lizarea oamenilor muncii la în
deplinirea sarcinilor economice, 
a implicării directe a organiza
țiilor de partid, a tuturor eco
nomiștilor în problemele concre
te ale conducerii și organizării 
întregii activități economico-so
ciale, a creșterii rolului condu
cător al organelor și organiza
țiilor de partid. Milităm mai 
energic pentru folosirea in
tensivă a capacităților de 
producție pe baza programe
lor proprii ale întreprinderilor si 
a unor programe operative de 
colaborare între unități, pentru 
perfecționarea proceselor de fa
bricație, valorificarea mai com
plexă a resurselor materiale si a 
deșeurilor. înnoirea produselor si 
îmbunătățirea calității lor, creș
terea productivității muncii, re
ducerea costurilor de producție, 
in special a celor materiale, fo
losind în. acest scop, intr-o mă
sură mai mare, cadrele științifice 
și tehnice existente în județ si 
amplificind preocupările in do
meniul autodotării. Concomitent 
cu realizarea sarcinilor ce ne 
revin. în semestrul II. acordăm o 
atenție prioritară dezvoltării au- 
toconducerii muncitorești, auto- 
gestiunii economico-financiare a 
unităților economice si adminis- 
trativ-teritoriale. In apelași 
timp'ne preocupăm de funda
mentarea realizării sarcinilor de 
plan, de optimizarea corelațiilor 
dintre diferiți indicatori, unde 
există încă probleme ce trebuie 
rezolvate de către noi, împreună 
cu centralele industriale și mi
nisterele, Încheierea în timpul 
optim a tuturor contractelor de 
aprovizionare si desfacere pentru 
producția anului viitor, stabilirea 
măsurilor de promovare mai 
fermă a progresului tehnic si 
tehnologic in toate sectoarele și 
asigurarea condițiilor pentru 
realizarea la termen sau în de- 
vans si în condiții de eficiență 
sporită a tuturor obiectivelor de 
investiții cuprinse în planul pe 
anul viitor.

Exprlmîndu-ml acordul deplin 
cu documentele supuse dezbaterii 
Comitetului Central al partidu
lui. încredințez plenara, pe 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, că oa
menii muncii din județul Cluj — 
români, maghiari si de altă na
ționalitate. în frunte cu comu
niștii —. vor munci cu pasiune, 
pricepere și energie pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
ce ne revin.

Planul producției industriale pe 
primul semestru al acestui an a 
fost depășit. De asemenea, 
productivitatea muncii a fost 
realizată în proporție de 
100.2 la sută. In această pe
rioadă s-au pus în funcțiune 
49 de noi obiective, din care 3 
în devans. O atenție deosebită 
am acordat pregătirii și declan
șării campaniei agricole de 
vară. Recent, am terminat re
coltatul orzului, realizind O 
producție medie de peste 3 600 
kg la ha și am început sece
rișul griului, estimind rezultate 
bune, cu toate calamitățile din 
ultima perioadă care ne-au 
provocat daune pe suprafețe 
importante.

Rezultatele obținute pină în 
prezent puteau fi însă mai bune 
dacă in activitatea unor unități 
economice, a unor organe și or
ganizații de partid, a comite
tului nostru județean nu s-ar fi 
manifestat unele neajunsuri în 
conducerea și organizarea mun
cii. in urmărirea îndeplinirii 
hetăririlor adoptate. Înregis
trăm restanțe in realizarea unor 
produse prevăzute în plan, ceea 
ce a condus la neonorarea de 
contracte, in special in industria 
alimentară și in producția pie
selor de schimb pentru mașini 
agricole. Nu am reușit încă să 
găsim soluții pentru încadrarea 
tuturor unităților în costurile 
planificate, ceea ce a făcut ca 
la nivelul județului cheltuielile 
totale să fie depășite cu 6,8 lei 
la mie. Sintem conștienți că 
unele lipsuri ne aparțin și asi
gur plenara că lichidarea lor va 
fi abordată cu mai multă exi
gență și răspundere de către 
comitetul județean de partid, 
în același timp este necesar ca 

acele probleme ridicate de uni
tăți încă din anul trecut sau cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan în adunările generale ale 
oamenilor muncii să-și găsească 
soluționarea și din partea mi
nisterelor șl centralelor.

în activitatea de investiții, cu 
toate măsurile luate, concretiza
te în recuperarea unor restanțe, 
pe ansamblul celor șase luni 
continuăm să înregistrăm rămî- 
neri în urmă datorate îndeo
sebi ritmului încă scăzut de lu
cru pe șantiere, insuficientei 
folosiri a forței de muncă și a 
utilajelor și asigurării utilajelor 
tehnologice. Unele neajunsuri se 
manifestă și în activitatea por
tuară și a flotei maritime, care 
influențează negativ realizarea 
traficului în port și folosirea 
parcului de nave.

Lipsurile si greutățile ce s-au 
manifestat în cursul semestrului 
în activitatea industrială din 
transporturi, construcții vor sta 
în continuare în atenția organe
lor și organizațiilor de partid și, 
cu sprijinul organelor centrale, 
vom acționa mai hotărit pentru 
găsirea de soluții care să asi
gure îndeplinirea indicatorilor 
de plan pe acest an.

în prezent. în spiritul hotări- 
rilor adoptate de plenara C.C. 
al P.C.R. din martie a.c.. con
ducerile colectivelor din toate 
întreprinderile dezbat si adoptă 
măsuri pentru pregătirea mai 
bună a producției pentru anul

Cuvîntul tovarășului 
Petru Enache

Dezbaterea largă în cadrul or
ganelor și organizațiilor de par
tid din județul Neamț, cu ma
sele de oameni ai muncii, a ho- 
tărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie, a indicațiilor deose
bit de clare și prețioase date de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
constituit pentru comitetul nos
tru județean, pentru toate orga
nele și organizațiile de partid 
un prilej ăe profundă și exi
gentă analiză a modului în care 
conducem activitatea pe tărim 
economic. Din această dezbatere 
am desprins concluzia că, deși 
avem unele rezultate bune in 
industrie, în investiții și în alte 
domenii, hu am valorificat încă 
deplin insemnatele rezerve de 
care dispunem in toate unită
țile.

După ce a înfățișat rezultatele 
obținute in dezvoltarea industri
ală a județului — subliniind că 
la jumătatea cincinalului indus
tria județului Neamț a realizat 
o producție suplimentară de 
2 600 000 000 lei, ceea ce reprezin
tă jumătate dip angajamentul 
asumat pentru întregul cincinal 
— vorbitorul a arătat : în d<>me- 
niul investițiilor, ca turnare a 
unei mai bune pregătiri a lucră
rilor. a aplicării programelor în
tocmite pentru fiecare obiectiv, 
precum și a unei mai bune or
ganizări a muncii pe șantiere, 
planul a fost îndeplinit ritmic 
lună de lună, atit la total, cit si 
Ia construcții-montaj. în această 
perioadă au fost puse în func
țiune importante capacități de 
producție, am dat în folosință 
peste 7 000 de apartamente și 
numeroase obiective social-cul- 
turale. Zilele acestea a intrat în 
probe tehnologice prima linie de 
1 200 000 tone ciment de la Taș- 
ca ; există garanția că și cea 
de-a doua linie, de aceeași ca
pacitate, să fie pusă in funcți
une pină la sfirșitul trimestrului 
actual. Rezultate bune s-au obți
nut si în producția agricolă. în 
activitatea de aprovizionare a 
populației, ca si în celelalte sec
toare.

Deși, după plenara partidu
lui din martie, ca urmare a mă
surilor întreprinse pentru reali
zarea producției fizice și a pro
ducției nete, am reușit să redu
cem de la 13 la 6 numărul uni
tăților care nu-și îndeplineau 
acest indicator, considerăm că 
nu am făcut totul, atit noi, cit 
și ministerele, pentru soluțio- 
.narea tuturor problemelor cu 
care se confruntă unitățile. Une
le unități, îndeosebi cele care 
nu și-au realizat planul la pro
ducția netă, înregistrează încă 
un volum sporit de cheltuieli 
materiale ca urmare a depășirii 
consumurilor normate de mate
rii prime, materiale și energie. 
Nu am acționat in unități cu 
toată hotărirea pentru utilizarea 
la maximum a capacităților de 
producție, pentru atingerea pa
rametrilor tehnico-economici 
proiectați, fapt ce a influențat 
negativ volumul producției la 
mia de lei fonduri fixe. Avem 
unele probleme mai deosebite 
care continuă să ne creeze greu
tăți în ceea ce privește punerea 
la termen în funcțiune a unor 
obiective de investiții ; pentru 
rezolvarea lor este nevoie de 
o intervenție și de un sprijin 
mai hotărite din partea centra
lelor și ministerelor.

în legătură cu proiectul Pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei pe ânii 1979—1980 și pro
iectul bugetului de stat pe anul

Cuvîntul tovarășului 
Ludovic Fazekas

Doresc să exprim adeziunea 
noastră totală la proiectul pla
nului național unic de dezvol
tare economico-socială a Româ
niei pe anii 1979—1980 și la pro
iectul bugetului de stat pe 1979, 
programe care prin prevederile 
lor vor asigura materializarea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului privind dezvoltarea 
țării noastre in actualul cinci
nal, vor accelera procesul de 
trecere de la acumulări cantita
tive la o nouă calitate in în
treaga activitate.

Folosesc acest prilej pentru a 
exprima mulțumirile noastre 
cele mal fierbinți tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru con
tribuția deosebită adusă la fun
damentarea științifică a proiec

viitor. încheierea contractelor, 
asigurarea aprovizionării teh- 
nico-materiale, punerea în func
țiune a obiectivelor de investi
ții. în același timp considerăm 
necesar ca și ministerele și cen
tralele să rezolve, pină la ti
nerea adunărilor generale, toate 
problemele care au fost ridicate 
din analizele efectuate anterior 
și cele care vor reieși in aceas
tă perioadă.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Vă rog să-mi îngăduiți 
să exprim, în numele comuniș
tilor. al tuturor oamenilor mun
cii din județul Constanta, de
plinul acord față de politica in
ternă și externă a partidului, 
sentimentele de profundă dra
goste și recunoștință fată de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, care, prin 
activitatea neobosită desfășurată 
și spiritul revoluționar ce vă ca
racterizează. aduceți o contribu
ție hotăritoare la înflorirea na
țiunii noastre socialiste si la ri
dicarea prestigiului României 
in lume.

Comitetul nostru județean de 
partid se angajează să acționeze 
cu toată hotărirea pentru în
făptuirea neabătută a politicii 
partidului, a măsurilor adoptate 
de actuala plenară, sâ-si spo
rească exigenta fată de întrea
ga sa activitate, să militeze pen
tru creșterea activității revolu
ționare și a responsabilității în 
muncă la -toate nivelurile.

1979, supuse dezbaterii plena
rei, doresc să apreciez că a- 
cestea, prin prevederile lor, 
asigură aplicarea consecventă in 
viață a hotărîrilor Congresului 
al XI-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului referitoare 
la sporirea eficienței și rentabi
lității în toate ramurile econo
miei naționale, precum și în
deplinirea sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului privind 
ridicarea nivelului de trai al în
tregului popor. Indicatorii de 
dezvoltare economico-socială in 
profil teritorial a județului 
Neamț pentru perioada 1979— 
1980 asigură valorificarea mai 
bună a potențialului tehnic, 
material și uman existent, pre
cum și îndeplinirea si depășirea 
sarcinilor ce ne revin, din planul 
cincinal si din programul supli
mentar aprobat de Conferința 
Națională a partidului. Cunoscind 
că in 1979 producția industrială 
a județului va fi mai mare cu
10.5 la sută față de 1978. creșteri 
mai însemnate prezentind indi
catorii economici de eficientă, 
noi am examinat posibilitățile de 
îndeplinire a acestora, stabilind 
măsurile ce se impun pentru în
cheierea din timp a contractelor 
de aprovizionare tehnico-mate- 
rială si de desfacere a produse
lor. fundamentarea capacităților 
de producție, punerea in funcțiu
ne a obiectivelor care condițio
nează planul pe 1979 și atingerea 
parametrilor proiectați la capaci
tățile existente. Atenție deosebită 
acordăm luării tuturor măsuriloi- 
care să ne' asigure realizarea 
planului la export, obținerea unor 
rezultate superioare în întreaga 
activitate economică. Acționăm, 
de asemenea, pentru buna pregă
tire a planului de investiții pe 
anul 1979, oare este mai mare cu 
aproape 10 la sută fată de planul 
pe 1978.

As dori să folosesc acest prilej 
pentru a exprima omagiul fier
binte si profunda recunoștință a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Neamț pen
tru grija permanentă Pe care o 
curtați, stimate tovarășe secretar 
generai. dezvoltării județului 
nostru, ca si celorlalte județe ale 
tării, pentru neobosita activitate 
ce o desfășurați în elaborarea si 
aplicarea neabătută a politicii 
interne si externe a partidului 
si statului nostru. Rezultatele 
remarcabile si marele ecou in
ternațional al recentelor vizite 
oficiale pe care le-ați întreprins, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, pe continentul ameri
can. in țări ale Asiei si'in Marea 
Britanie. vizite care au confir
mat încă o dată si cu toată tăria 
înalta dumneavoastră responsabi
litate fată de destinele poporului 
tpmân. ca și fată de viitorul de 
pace al umanității, prestigiul 
deosebit al României în lumea 
contemporană, constituie pentru 
noi toii un izvor de adincă si 
justificată mîndrie patriotică.

Apoi vorbitoruls s-a refe
rit la unele măsuri între
prinse în județ pentru ă 
asigura respectarea cu strictețe 
a legalității, a principiilor eticii 
și echității socialiste. în înche
iere, vorbitorul a spus : Asigur cu 
toată responsabilitatea conduce
rea partidului, pe dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar gene
ral. că organizația județeană de 
partid Neamț dispune de forța 
revoluționară necesară pentru a 
transpune in fapte politica parti
dului și statului nostru, indica
țiile și sarcinile date de dum
neavoastră. hotăririle pe care le 
va stabili plenara de astăzi.

telor de plan și de buget pe care 
le discutăm astăzi, fundamenta
re realizată prin analizele făcu
te la fața locului cu organele 
de partid, de stat, din economie, 
cu oamenii muncii.

Sintem deosebit de bucuroși, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, că recent ați consacrat 
o parte din timpul dumneavoas
tră prețios pentru a veni, îm
preună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în mijlocul 
oamenilor muncii din județul 
Harghita, dîndu-ne sprijin și In
dicații prețioase, soluții pentru 
a ne îndeplini cit mai bine sar
cinile politice, economice și so
ciale. îndemnurile și indicațiile 
pe care dumneavoastră ni le-ați 
dat cu prilejul vizitelor în ju
dețul nostru au produs o pu

ternică emulație In rîndul co
lectivelor noastre de muncă, 
care prin mobilizarea mai ac
centuată a rezervelor potenția
le au găsit noi surse, majorînd 
angajamentul inițial pe anul 
1978 cu 238 milioane lei. Aceas
ta ne va permite să asigurăm 
încă în acest an realizarea unei 
producții industriale de 10 mi
liarde lei, iar la nivelul lui 1980 
de 11,9 miliarde lei. Rezultatele 
obținute pînă acum ne îndreptă
țesc să considerăm că vom rea
liza integral sarcinile și angaja
mentele pe care ni le-am asumat, 
în continuare, referindu-se la 
rezultatele obținute în agricul
tură în perioada care a trecut 
din actualul cincinal, vorbitorul 
a arătat că valorificarea mai 
bună a condițiilor de care dis
pune județul în sectorul crește
rii animalelor a permis realiza
rea sarcinilor de livrare la fon
dul de stat, la carne si lapte, pe 
primul semestru din acest an. în 
1979, a subliniat el. vom înde
plini planul atît la efective, cit 
și la producțiile prevăzute pen
tru 1980, deci cu un an mai de
vreme.
.Pe baza rezultatelor obținute, 

precum și a resurselor materia
le și umane de care dispunem, 
s-au elaborat si în județul nos
tru propuneri privind indicato
rii planului pe anii 1979-1980. 
Din analizele făcute rezultă că 
marea majoritate a întreprinde
rilor industriale au găsit so
luții pentru a se înscrie în 
prevederile cincinalului și chiar 
a le depăși. Avem însă și 
unele unități care încă nu 
au reușit să acopere în în
tregime sarcinile prevăzute în 
cincinal și cele din programul 
suplimentar în ceea ce privește 
volumul producției industriale și 
reducerea cheltuielilor materia
le. Depunem eforturi pentru a 
găsi rezolvare tuturor proble
melor care s-au ridicat cu oca
zia fundamentării proiectului de 
plan. în această direcție am dori 
să fim sprijiniți în continuare 
de centralele si ministerele de 
resort. întimpinăm unele greu
tăți în ceea ce privește investi
țiile la construcțiile industriale, 
și, în mod deosebit, la construc
țiile de locuințe. Avînd în ve
dere că pentru anii 1979-1980 vo
lumul anual de investiții se du
blează față de 1978. sintem ho- 
tărîți să acționăm in asa fel ca 
toate obiectivele prevăzute în

Cuvîntul tovarășului 
Florea Ristache

Documentele supuse dezbate
rii plenarei Comitetului Central 
al partidului se înscriu in mod 
organic in hotăririle stabilite de 
Congresul al XI-lea și Confe
rința Națională și confirmă incă 
o dată capacitatea creatoare a 
partidului nostru, în frunte cu 
dumneavoastră, mult stimate șl 
iubite tovarășe secretar general, 
sub a cărui îndrumare nemijlo
cită s-âu desfășurat lucrările de 
elaborare și fundamentare a 
planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe anii 1979—1980 și 
a bugetului de stat pe anul
1979.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Dîmbovița dau 
o înaltă apreciere contribuției 
directe aduse de dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu, la găsirea celor 
mai bune soluții pentru spo
rirea eficienței producției în 
toate ramurile, pentru realizarea 
prevederilor Programului de 
creștere a nivelului de trai al 
poporului nostru. în numele 
organizației județene de partid, 
al tuturor oamenilor muncii de 
pe meleagurile dîmbovițene, ne 
exprimăm și cu acest prilej în
treaga adeziune față de politi
ca internă și externă a parti
dului și statului nostru, al că
rui ilustru promotor sînteți 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Raportez plenarei că pe 
semestrul I al acestui an planul 
producției industriale al jude
țului Dîmbovița a fost îndepli
nit cu trei zile mal devreme, 
realizîndu-se suplimentar o 
producție de peste 150 milioane 
lei. Au fost livrate în plus e- 
conomiei naționale în această 
perioadă importante cantități 
dc*  produse. In agricultură am 
încheiat recoltatul orzului, rea- 
lizindu-ne planul, și se livrea
ză ultimele cantități la fondul 
de stat. în prima jumătate a 
cincinalului industria județului a 
realizat o producție suplimenta
ră de peste 830 de milioane lei, 
creîndu-se astfel condiții ca pină 
în anul 1980 să înfăptuim planul 
cincinal și prevederile ce ne re
vin din programul suplimentar 
adoptat la Conferința Națională, 
în anul 1979 vom realiza o pro
ducție industrială de 20.9 mi
liarde lei. de aproape 5 ori mai 
mult decît în anul 1970. iar in 
anul 1980 va ajunge la 24 mi
liarde lei. Potențialul economic 
al județului se va dezvolta în 
continuare prin realizarea unui 
volum de investiții de aproape 
5 miliarde lei in 1979.

Pe baza sarcinilor stabilite de 
plenara Comitetului Central din 
martie, am acționat pentru mo
bilizarea organizațiilor de partid, 
a colectivelor de oameni ai 
muncii în scopul aplicării nou
lui mecanism economico-finan
ciar. în fiecare întreprindere, cu 
participarea directă a membri
lor Comitetului județean de 
partid, au fost stabilite măsuri 
politice, organizatorice și tehni- 
co-economice pentru asigurarea 
tuturor condițiilor de realizare 
a planului. Organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor mun
cii din unitățile economice, 
antrenlnd un activ larg, au

Cuvîntul tovarășului 
Haralambîe Alexa

Documentele supuse dezbate
rii plenarei Comitetului Central 
se înscriu cu vigoare si fermita

plan pentru viitorii doi ani să 
fie realizate, recuperind si res
tanțele din anul trecut. Vom a- 
sigura astfel ca planul de inves
tiții industriale și construcții de 
locuințe pe Întregul cincinal în 
județul Harghita să fie realizat.

Pentru aplicarea în viată a 
hotăririlor plenarei Comitetului 
Central din martie, milităm pen
tru însușirea de către toți oame
nii muncii a noului mecanism 
economic, considerind aceasta o 
condiție de bază pentru înde
plinirea sarcinilor care ne 
revin. Sub îndrumarea organe
lor și organizațiilor de partid 
din intreprinderi s-au organizat 
ample acțiuni cu comuniștii, cu 
toți oamenii muncii pentru mo
bilizarea acestora la cunoașterea 
și aplicarea măsurilor de per
fecționare a mecanismului eco
nomico-financiar. Ne vom preo
cupa în continuare cu toată răs
punderea de introducerea și 
funcționarea în bune condiții a 
măsurilor stabilite, astfel incit 
să putem obține rezultate mai 
bune in înfăptuirea planului fi
zic, în reducerea costurilor de 
producție, in realizarea sarcini
lor producției nete și a bene
ficiilor, adică tocmai a acelor in
dicatori la care pînă în pre
zent s-au manifestat cele mai 
multe neajunsuri.

Măsurile adoptate de plenara 
Comitetului Central, din martie, 
impun, in perioada ce urmea
ză, o mobilizare generală a oa
menilor muncii din județul nos
tru pentru o activitate calitativ 
nouă, de mare eficiență, de
terminată și de faptul că pro
ducția netă în 1980, față de 
realizările anului 1977, crește cu 
51,8 la sută, cu un ritm mediu 
anual de peste 15 la sută a pro
ducției globale industriale. 
Considerăm că sarcinile prevă
zute in proiectul planului pe 
anii 1979—1980 pentru județul 
nostru sînt realiste, posibil de 
îndeplinit și chiar de depășit 
prin mai buna organizare a 
muncii, prin dăruirea și elanul 
patriotic manifestate de oame
nii muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Ne angajăm, sti
mate tovarășe secretar general, 
să facem totul pentru ca nici 
o problemă privind planul pe 
1979—1980 să nu rămînă nere
zolvată, creînd de pe acum toa
te premisele pentru îndeplinirea 
lor.

analizat pesțe 10 000 de repere 
și au găsit soluții tehnologice 
pentru reducerea adaosurilor de 
prelucrare și diminuarea consu
mului de metal. Ne preocupăm 
in mod deosebit de reducerea 
consumului de energie și com
bustibil pe fiecare produs si in
stalație. domeniu în care mal 
sînt multe rezerve in județ. De 
asemenea, au fost stabilite ma
șinile, utilajele, piesele si dispo
zitivele care vor fi realizate în 
întreprinderi prin forte proprii.

Cu toate rezultatele obținute, 
avem rămineri în urmă la anu- 
miți indicatori. Deși am reali
zat planul la producția netă pe 
ultimele trei luni. în prima ju
mătate a anului nu am reușit 
să îndeplinim planul la acest 
indicator. Cauza principală o 
constituie depășirea cheltuieli
lor materiale ca urmare a 
neîncadrării în normele de 
consum la unele materiale și 
produse. Unele capacități de 
producție nu lucrează la para
metrii proiectați. In unele uni
tăți nu am reușit să încărcăm 
corespunzător toate mașinile șl 
utilajele din dotare în vederea 
realizării indicilor de utilizare 
planificați. Sînt încă locuri de 
muncă unde nu se folosește cu 
maximă eficiență forța de mun
că. Există un grad scăzut de 
mecanizare a unor lucrări, în 
special la montaj. Mai avem 
încă multe de făcut pe linia îm
bunătățirii calității, asimilării 
fabricației unor produse cu per
formanțe ridicate în condiții de 
eficiență sporită. Cu toate măsu
rile luate. în întreprinderile 
producătoare de utilaj tehnolo
gic se manifestă încă neajun
suri în organizarea producției și 
a muncii, în pregătirea fabrica
ției șî aprovizionarea tehnico- 
materială, ceea ce a condus la 
nerealizarea în întregime a pla
nului. întimpinăm in continua
re greutăți din partea unor 
furnizori din țară în asigurarea 
unor materiale. Acționăm în 
continuare pentru soluționarea 
acestor probleme, dar, în același 
timp, solicităm sprijin conduce
rilor ministerelor și centralelor 
în vederea rezolvării lor mai o- 
perative. în domeniul investiții
lor, deși pe luna iunie, prin 
acțiunile întreprinse, ritmul de 
lucru pe șantiere s-a intensi
ficat, avem o restanță de 197 
milioane lei, din care mai mult 
de jumătate la construcții- 
montaj.

După ce s-a .referit la măsu
rile luate pentru lichidarea a- 
cestor neajunsuri, vorbitorul a 
spus : Asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, 
mult iubite șî stimate tovarășe 
secretar general, că vom acțio
na cu toată răspunderea pentru 
a valorifica cît mai bine rezer
vele pe care le avem, pentru a 
soluționa mai eficient probleme
le legate de realizarea planului 
pe acest an la toți indicatorii. 
Vom milita pentru ca toate or
ganizațiile de partid și con
siliile oamenilor muncii, or
ganizațiile de masă și obștești 
să desfășoare o susținută acti
vitate pentru aplicarea în con
diții corespunzătoare a noului 
mecanism economico-financiar 
în vederea pregătirii temeinice 
a planului de producție și de 
investiții pe amil 1979.

te pe linia traducerii cu consec
ventă in viată a Programului 
partidului, a orientărilor si di

recțiilor fundamentale stabilite 
de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale partidului 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a României în cincinalul 
1976—1980 și în perspectivă pînă 
în 1990. Toate acestea își găsesc 
oglindirea în dimensiunile con
crete, în parametrii canti
tativi și calitativi înscriși 
în plan. Ceea ce reține în 
mod deosebit atenția din anali
za indicatorilor pentru anii 
1979—1980 este realismul politi
cii noastre economice, chibzui- 
rea atentă a necesităților si po
sibilităților. capacitatea partidu
lui nostru de a adopta decizii și 
opțiuni temeinic fundamentate, 
care ilustrează elocvent înaltele 
calități de eminent conducător 
de partid si de stat ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. gîndirea 
sa profundă, clarvăzătoare. Pro
iectul planului si bugetului 
creează, totodată, condiții esen
țiale pentru asigurarea mijloa
celor necesare înfăptuirii hotărî
rilor plenarei C.C. al P.C.R. din 
martie privind aplicarea noului 
mecanism economico-financiar.

în ce privește economia jude
țului Botoșani, care trebuie să 
realizeze în anul 1980 o produc
ție industrială de cel puțin 10 
miliarde lei. sarcinile perioadei 
următoare sînt hotăritoare. Am 
beneficiat în chip generos de 
sprijinul conducerii partidului și 
statului, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru a a- 
sigura baza materială necesară 
atingerii acestui nivel de pro
ducție. județului nostru fiindu-i 
alocate sume suplimentare de 
investiții in valoare de peste 1,5 
miliarde lei. îngăduiti-mi să 
exprim întreaga noastră recu
noștință si cele mai calde mul
țumiri conducerii partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru grija ce o 
poartă dezvoltării economico- 
sociale a tuturor județelor, ridi
cării tuturor regiunilor patriei 
pe noi culmi de progres și civi
lizație.

Planul de dezvoltare econo
mico-socială pe anul 1979 a ju
dețului Botoșani, la fel ca al 
întregii țări, asigură, prin nive
lurile prevăzute, condiții pentru 
realizarea fermă a ritmurilor 
stabilite. Organizația județeană 
de partid, aplicind indicațiile 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, privind urmărirea 
îndeplinirii ritmice a planurilor 
anuale la toți indicatorii, a mo
bilizat ’ toate colectivele de 
muncă în scopul obținerii, încă 
din prima jumătate a actualu
lui cincinal, a unei depășiri a 
producției care să asigure reali
zarea in 1980 a nivelului sta
bilit pentru industria județului. 
Vă raportăm că. îndeplinind 
sarcinile concrete pe care le-ați 
trasat cu ocazia vizitelor de lu
cru întreprinse in județul nos
tru. în primii doi ani și jumă
tate ai cincinalului am obținut 
o producție industrială supli
mentară de peste 730 milioane 
lei, realizată in principal pe ca
pacități existente, prin folosirea 
mai bubă a mașinilor și utila
jelor. prin creșterea nivelului 
productivității muncii peste 
sarcinile inițiale din cincinal și 
punerea in funcțiune în devans 
a unor obiective industriale noi.

Preocuparea principală a co
mitetului județean de partid în

Cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Dinu

Proiectul planului national u- 
nic de dezvoltare economico-so
cială a României în anii 1979- 
1980 și proiectul bugetului de 
stat pe anul 1979, supuse dezba
terii și aprobării plenarei Comi
tetului Central al partidului, i- 
lustrează aplicarea consecventă 
în viață a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului.

La elaborarea proiectelor de 
plan si de buget o contribuție 
deosebită revine secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, printr-o 
analiză profund științifică, o cu
noaștere perfectă a fenomene
lor prezente și viitoare, a orien
tat întreaga acțiune de elabora
re si a armonizat resursele ma
teriale și umane cu obiectivele 
economice și sociale ce urmea
ză a se realiza în această peri
oadă. Este cunoscută preocupa
rea permanentă a partidului 
nostru. personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru dez
voltarea susținută a producției 
din sectoarele petrolier si mi
nier și. legat de aceasta, creș
terea si modernizarea produc
ției de utilaje și echipamente 
pentru dotarea și mecanizarea 
lucrărilor in aceste sectoare. Din 
inițiativa și cu aprobarea dum
neavoastră, tovarășe secretar ge
neral. s-au elaborat programe 
speciale care să conducă ’la im- 
bunătățirea condițiilor de mun
că și la ridicarea productivității 
muncii în acest domeniu.

în lumina acestor hotăriri, 
Centrala industrială de utilaj 
petrolier și minier. înființată de 
curind din inițiativa dum
neavoastră. tovarășe secretar ge
neral. raportează că. pe primele 
Sase luni ale acestui an. sarcini
le izvorîte din programele 
stabilite au fost respectate, 
livrîndu-se în avans canti
tăți însemnate de utilaj pe
trolier și minier atit pen
tru acoperirea nevoilor interne, 
cît si pentru export, și vă asi
gurăm că ne vom încadra în ter
menele stabilite pentru asimila
rea noilor echipamente prevă
zute.

Pe baza indicațiilor «late de 
secretarul general al partidu
lui, cu ocazia recentei vizite de 
lucru în județul Satu Mare, au 
fost reconsiderate și îmbunătă
țite programele privind dezvol
tarea producției de echipamen
te pentru industria minieră, de 
utilaje complexe pentru indus
tria metalurgică, chimică și pe
trolieră, atît la întreprinderea 
„Unio“ cît și la Baia Mare. Mă
surile adoptate pînă în prezent 

perioada imedijrrnjtoare o 
constituie conti.ea eforturi
lor pentru ca pia finele tri
mestrului III săuperăm in
tegral restanței^ domeniul 
investițiilor, să încadrăm in 
nivelurile planif; ia costu
rile de producție îndeosebi, 
la cheltuielile m.jaie, unde 
încă mai avem n,roase lip
suri. Ne vom stri Să facem 
totul pentru ca, p ]a sfîrși- 
tul acestui an, în dițiile in
troducerii noilor iratori eco
nomici, să ne pretăm cu 
planul șl angajamer5 îndepli
nite și, concomitent^ o bună 
pregătire a planului -u.ru anul 
viitor, care prevede creștere 
de 37,5 Ia sută față «acest an. 
Desigur, pentru judj Boto
șani problema hotăru-e, atit 
pentru anul 1979, citeai ales, 
pentru 1980, o constie reali
zarea întregului voim de in
vestiții, asigurarea perii în 
funcțiune la termen «capaci
tății prevăzute prin ploi cin
cinal. Anul viitor va lpentru 
noi un an de virf in iestițli. 
trebuind să realizăm ap>ape 3 
miliarde lei, ceea ce țe a- 
proape echivalent cu cia ce 
am realizat in județ in cicina- 
lul anterior.

Avind in vedere aceasj ca
racteristică. pe baza indiciilor 
concrete date de dumneavastră. 
biroul comitetului judeteai de 
partid a inițiat o serie de ațiuni 
prin care s-au creat condiți de 
desfășurare normală a lucrări
lor de investiții în perioada ur
mătoare : s-a rezolvat în tună 
măsură problema asigurării u- 
nor utilaje deficitare, iar prin 
contacte directe cu conducerile 
unor ministere și cu comitetele 
județene de partid Cluj. Mureș. 
Sibiu. Comitetul municipiului 
București și altele, din partea 
cărora am primit sprijin efectiv, 
s-au soluționat o mare parte dip 
problemele legate de realizarea 
planului. S-a demonstrat incă 
o dată că atunci cind organele 
Si organizațiile de partid, inclu
siv biroul comitetului județean, 
folosesc stilul de muncă eficient 
indicat de dumneavoastră, rezol- 
vînd concret la fața locului pro
blemele ivite, rezultatele sint 
mai bune. în acest mod dorim 
să acționăm și în continuare șî 
as ruga conducerile ministere
lor. organele de sinteză econo
mică să ne sprijine in finaliza
rea programelor întocmite in 
comun pentru a realiza la ter
men toate capacitățile aprobate, 
nominalizate in planul pe 1979- 
1980, și, prin aceasta, să putem 
asigura obținerea unei producții 
de cel puțin 10 miliarde lei în 
1980. Organizația județeană de 
partid este hotărită să ia toata 
măsurile, împreună cu ministe
rele. incit constructorii să rea
lizeze lucrările planificate chiar 
in termene mai scurte decit cele 
prevăzute.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că oamenii muncii 
din județul Botoșani vor munci 
cu toată dăruirea pentru tranș- 
punerea în fapte a indicațiilor 
dumneavoastră, în asa fel incit 
planul și angajamentul pe 1978 
și prevederile pentru anul viitor 
să fie exemplar îndeplinite, fă- 
cindu-se astfel un nou pas im
portant în realizarea cu succes 
a cincinalului.

— acordarea unei atenții deo
sebite îmbunătățirii structurii 
producției și a profilului fiecă
rei unități, orientarea activită
ților celor «iouă institute de in
ginerie tehnologică in direcția 
abordării mai temeinice a pro
iectării, cercetării științifice și 
generalizării tehnologiilor mo
derne — vor conduce la asi
milarea unor noi tipuri de ma
șini și instalații, la înnoirea și 
modernizarea substanțială a e- 
chipamentelor tehnologice, ast
fel incit in anul 1980 peste 80 
la sută «lin volumul producției 
realizate o vor reprezenta pro
dusele puse in fabricație în ac
tualul cincinal. Astfel se va a- 
sigura o creștere importantă a 
productivității muncii si o spo
rire considerabilă a gradului de 
mecanizare a lucrărilor in aces
te sectoare.

Analizind cu responsabilitate 
activitatea desfășurată în timpul 
relativ scurt care a trecut de 
la constituirea centralei, subli
niind eforturile depuse și rezul
tatele bune pe care le-am ob
ținut în această perioadă, tre
buie să arătăm că ne mai con
fruntăm cu unele greutăți șl 
lipsuri în ce privește realizarea 
integrală a planului la produc
ția fizică. Stă in puterea noas
tră să Înlăturăm aceste neajun
suri și am luat toate măsurile 
necesare pentru recuperarea 
restanțelor în scopul realizării 
unor utilaje. Aplicarea progra
melor de progres tehnic ne va 
permite să reducem substanțial 
consumul de metal, iar valoarea 
producției obținute dintr-o tonă 
de laminate va spori cu circa 
30 la sută in anul 1980. Se va 
înregistra, de asemenea, un în
semnat spor al productivității 
muncii. Dezbaterea și aprobarea 
planului pe perioada 1979— 
1980, cu un semestru înaintea 
începerii anului de plan, creea
ză premise favorabile pregătirii 
în condiții superioare, sub toa
te aspectele, față de perioadele 
anterioare. în anul 1979 ne re
vine sarcina de a realiza o pro
ducție industrială cu circa 24 
la sută mai mare față de anul 
1978.

Ingăduiți-mî să asigur condu
cerea partidului, pe dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu 
toată hotărirea, cu răspundere 
și dăruire comunistă pentru în
deplinirea șl depășirea sarcini
lor ce ne revin din planul unic 
de dezvoltare pe perioada ani
lor 1979—1980.

u.ru
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUII COMUNIST ROMAN
Cuvintul tovarășului 

Emeric Szabo
Doresc să exprim acordul de

plin la conținutul si prevederile 
documentelor pe care le dez
bate plenara Comitetului Cen
tral al partidului. Apreciez cu 
deosebită satisfacție faptul că 
aceste documente supuse apro
bării plenarei de către Comite
tul Politic Executiv concretizea
ză noile dimensiuni ale progre
sului material și spiritual al 
patriei noastre.

în legătură cu proiectele pla
nului national unic de dezvol
tare economică și socială si bu
getului pe 1979, elaborate sub în
drumarea directă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. vreau și 
eu să remarc că ritmul de creș
tere a producției, al indicatoru
lui de sporire a eficienței eco
nomice sint într-o deplină con
cordantă cu cerințele puse de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui și Conferința Națională din 
1977. în continuare, vorbitorul a 
spus : încadrați in efortul gene
ral al tării — români, maghiari 
și ■ cetățeni de alte naționalități 
— toti cei care trăiesc și mun
cesc înfrățiți in întreprinderea 
agricolă de stat Valea lui Mihai, 
sub conducerea organizației de 
partid, sint conștient! că la te
melia succeselor din 1979 tre
buie să așezăm rodnicia acestui 
an. Informez plenara că in uni
tatea noastră indicatorii planu
lui pe primul semestru au fost 
depășiți. Fată de anul trecut, ni
velul producției globale agricole 
este in creștere cu 23,3 la sulă, 
iar trăsătura dominantă a acti
vității o reprezintă preocuparea 
de a asigura in toate sectoarele 
produse de calitate superioară.

Am mandatul, tovarășe secre
tar general, de a vă aduce pri
nosul de recunoștință a lucrăto
rilor întreprinderii noastre care 
au beneficiat din plin de mă
surile de îmbunătățire a retri
buției și au găsit în noua formă 
de autoconducere și autogestiu- 
ne căile care duc la autoperfec- 
tionare și sporirea răspunderii 
în muncă. Răspunderea de a 
participa în mod direct la ac
tivitatea de conducere ne im
pune nouă, tuturor, să ne ali
niem la știinta și tehnica înain
tată și, conștient de această ce
rință, întregul nostru colectiv

Cuvintul tovarășului 
Vasile Bărbuleț

Vă rog să-mi permiteți să 
apreciez că problemele de la 
ordinea de zi a plenarei se în
scriu in preocuparea consecventă 
a partidului nostru, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru stabilirea celor 
mai bune căi de aplicare in viată 
a Programului partidului.

Doresc să raportez plenarei că 
si iudetul Sibiu se înscrie cu 
șuccese bune la mijlocul cincina
lului. Din angajamentul de 5.6 
miliarde lei am realizat în acești 
doi ani si iumătate peste 3 mi
liarde lei producție industrială. 
Avem astfel condiții să îndepli
nim si să depășim sarcinile si 
angajamentul asumat. Astăzi 
realizăm în nici două săntămîni 
producția din 1948. Dar și 
mai semnificative sînt muta
țiile calitative, structurale. Con
strucțiile de mașini dețin o pon
dere de 52 la sută fată de 35 la 
sută în 1968. aceasta în condițiile 
în care si industria ușoară si ce
lelalte sectoare de activitate au 
crescut de peste 3 ori. Ca ur
mare. ponderea populației ur
bane este de 61 la sută. Aproape 
60 Ia sută din personalul munci
tor lucrează în industrie. Pentru 
toate aceste minunate înfăptuiri 
vă rog să-mi permiteți să aduc, 
în numele oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani — 
care trăiesc înfrățiți pe meleagu
rile sibiene. cele mai fierbinți 
mulțumiri conducerii partidului, 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, pentru griia 
părintească cu care ati îndrumat 
dezvoltarea tuturor județelor 
tării asigurînd baza adevăratei 
egalități sl afirmării tuturor ce
tățenilor patriei noastre. Ca ur
mare a indicațiilor dumneavoas
tră. tovarășe secretar general, 
comitetul iudetean de partid a 
acționat cu hotărîre pentru reali
zarea producției fizice, punînd 
un accent deosebit pe onorarea 
contractelor la utilajele tehnolo- 
gice complexe. Am recuperai in 
ultimele două luni peste 1 600 
tone din restante. Au fost stabilite 
programe concrete pe zile, s-a 
luat legătura cu organele de 
partid din județele cărora le 
sînt destinate utilajele și am 
stabilit măsuri comune. Trebuie 
să arăt însă că nu am reușit să 
onorăm toate contractele dato
rită nelivrării unor subansamble 
din țară și din import. Am con
vingerea că, pe baza celor dis
cutate. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și ce
lelalte organe centrale ne vor 
da tot sprijinul pentru îndepli
nirea în cel mai scurt timp a 
acestor sarcini.

O atenție deosebită acordăm 
investițiilor industriale, agro
zootehnice, construcțiilor de lo
cuințe. Dacă am asigurat pu
nerea în funcțiune în devans a

Cuvintul tovarășului 
Valentin loniță

Așa cum rezultă din materia
lele supuse dezbaterii plenarei 
Comitetului Central al partidu
lui. întreaga concepție a planu
lui Pe anii 1979—1980. stabilirea 
liniei strategice si a orientărilor 
tactice poartă amprenta inesti
mabilei contribuții personale a 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, cu o inaltă competentă si 
largă clarviziune politică, asigură 
fundamentarea unui progres me
nit să imprime un dinamism 
fără precedent întregii activități 
economico-sociale. în conformi
tate cu politica partidului de 
făurire a bazei tehnico-materia- 
le a societății socialiste multila
teral dezvoltate si pe baza in

se străduiește să-șl lărgească 
mereu orizontul cunoștințelor 
tehnice, economice, organizato
rice și politice.

Raportez plenarei că. în a- 
ceastă atmosferă de muncă, pen
tru a conduce și gospodări tot 
mai chibzuit și eficient treburi
le întreprinderii, lucrătorii în
treprinderii noastre pregătesc 
cu grijă producția anului viitor. 
Pe baza sprijinului acordat de 
partidul si statul nostru și a ex
perienței și efortului propriu, 
unitatea noastră va asigura in 
1979 o creștere a producției de 
12 la sută fată de 1978. Tradu- 
cînd în viată indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu. noi 
vom spori in continuare produc
ția de cereale, avînd posibilita
tea de a realiza 5 500 kg griu si 
6 000 kg porumb boabe la hec
tar neirigat. Ponderea zooteh
niei va ajunge în 1979 la 40 la 
sută din totalul producției și ve
niturilor. Și in pomicultură — pe 
pămlntul nisipos — unde am a- 
plicat cu succes tehnologii noi, 
infiintind plantații superintensi- 
ve. producția este în creștere. 
Chibzuind in acest scop măsuri 
gospodărești de folosire mai 
bună a pămintulut de îmbună
tățire a structurii șl selecției a- 
nimalelor, de reducere a chel
tuielilor materiale si creștere a 
productivității muncii, ne gin- 
dim totodată să asigurăm o te
meinică pregătire profesională 
și politică a lucrătorilor noștri, 
care, umăr la umăr. în deplină 
înfrățire — români, maghiari și 
de alte naționalități — muncesc 
deopotrivă pentru a aduce o 
contribuție cit mai substanțială 
la aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentare șl livra
rea la export a unor cantități 
sporite de produse de calitate 
ireproșabilă.

Vă rog să-mi permiteți să fac 
si citeva propuneri. în județul 
nostru ar fi foarte bine ca Mi
nisterul Industriei Chimice să ne 
ajute cu mai multe îngrășămin
te. Propunem Ministerului Agri
culturii si Industriei Alimentare 
să urgenteze lucrările de regu
larizare a Barcăului si Crișului 
Negru, care afectează o supra
față de peste 40 000 ha ce sînt cu 
exces de umiditate.

unor obiective industriale, tre
buie să arăt, în mod autocritic, 
că, in ultimii doi ani nu am 
realizat planul la locuințe. Am 
luat măsuri hotărîte pentru a 
lichida această situație și in a- 
cest scop am realizat în județ, 
în primul rind, baza de produc
ție pentru prefabricate ; am re
partizat toate blocurile pe în
treprinderi, am stabilit răspun
deri precise pentru cadre de 
conducere, activiști de partid și 
de stat, mobilizînd oamenii 
muncii și elevi la activitățile 
din construcții Cu aceste mă
suri, beneficiind și de ajutorul 
tovărășesc al comitetelor jude
țene de partid Buzău, Timiș, 
ialomița, cărora le aduc pe a- 
ceastă cale mulțumiri, mă an
gajez în fața plenarei că vom 
realiza in acest an planul de 
locuințe și restanțele pe 1977, 
incit sarcina ce ne revine pe 
întregul cincinal să o îndepli
nim integral.

Am acționat, de asemenea, 
pentru pregătirea trecerii la a- 
plicarea noului mecanism eco- 
nomico-financiar, la producția 
netă ca indicator de bază al ac
tivității economice. Am acționat 
pentru fundamentarea bugetului 
de venituri și cheltuieli, redu
cerea cheltuielilor materiale, în
deosebi prin gospodărirea judi
cioasă a metalului și reducerea 
consumului de combustibil și e- 
nergie. Recent, la plenara co
mitetului județean de partid am 
dezbătut măsurile ce se impun 
pentru aplicarea hotărîrilor 
Conferinței Naționale și plepa- 
rei Comitetului Central al parti
dului din 22—23 martie, a in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru transfor
marea cantității intr-o nouă ca
litate. Am consultat un larg ac
tiv de partid, specialiști, colec
tive de oameni ai muncii și am 
stabilit un plan de perspectivă 
pină în 1985 pentru pregătirea 
viitoarelor cadre de muncitori 
necesari județului.

Mă declar de acord cu toate 
problemele puse în dezbatere și 
asigur plenara, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
secretar general, că organizația 
județeană de partid, toți co
muniștii, întreaga populație si- 
biană — români, maghiari, ger
mani — in strinsă unitate și 
frăție, vor milita ferm, intr-un 
climat de deplină adeziune, cu 
spirit revoluționar, pentru 
transpunerea exemplară în via
tă a politicii interne și externe 
a partidului, pentru înaintarea 
puternică a scumpei noastre pa
trii pe calea progresului și ci
vilizației, pentru creșterea con
tinuă a prestigiului ei în lume, 
prestigiu atit de strîns legat de 
personalitatea președintelui ei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, promotorul 
statornic al industriei modeme 
românești, in noul plan un loc 
central îl ocupă dinamizarea la
turilor calitative, asa cum au 
stabilit Conferința Națională, 
din decembrie trecut, si Plenara 
Comitetului Central din martie, 
ramurile prioritare ale dezvoltă
rii progresului tehnic. între care 
si chimia, cunoscînd si o mai 
înaltă dezvoltare. în lumina 
acestor sarcini si orientări. Com
binatul petrochimic Pitești, unde 
îmi desfășor activitatea, va rea
liza in 1980 o producție indus
trială de peste 11 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă o creștere de 
trei ori fată de anul 1975. In ur

mătorii doi ani. combinatul nos
tru se va dezvolta prin intrarea 
în funcțiune a unor noi capaci
tăți de producție, unde vom rea
liza produse de înaltă calitate 
pentru satisfacerea nevoilor eco
nomiei naționale. în special a 
unor instalătii care vor asigura 
materiile prime de bază pentru 
noi și importante obiective in
dustriale. Informez plenara că 
7 din cele 9 instalații care vor fi 
puse în funcțiune în viitorii doi 
ani au la bază rezultatele cerce
tării românești, tehnologiile lor 
purtind amprenta de prestigiu a 
Institutului central de chimie 
din București.

Pentru realizarea exemplară a 
obiectivelor ce revin industriei 
în general și industriei chimice 
în special, în 1979—1980, este 
necesar, asa cum a subliniat to
varășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu, să luăm fiecare, în 
domeniul nostru de activitate, 
măsuri ferme pentru dezvol
tarea mai accentuată a bazei de 
materii prime din resurse pro
prii, concomitent cu elaborarea 
de noi tehnologii pentru valori
ficarea cît mai înaltă a acesto
ra. După ce a prezentat în acest 
sens unele dintre succesele pe- 
trochimiștilor argeșeni, vorbito
rul a spus : Este un lucru știut 
că succesul Îndeplinirii planului 
pe anii 1979—1980 trebuie să 
pună la bază realizările din a- 
cest an. Iată de ce colectivul 
nostru depune eforturi stărui
toare pentru îndeplinirea lună 
de lună a planului pe 1978. Ac
ționăm pentru creșterea ritmu
lui de lucru la fiecare instalație, 
cu hotărirea fermă că vom de
păși angajamentul luat în adu
narea generală a oamenilor 
muncii de a realiza în acest an 
o producție suplimentară de pes
te 100 milioane lei. Sîntem pe 
deplin conștiențl de lipsurile 
care le mai avem în activitatea 
noastră. Mai avem instalații care 
nu și-au atins integral parame
tri proiectați sau care nu au 
fost date total în funcțiune. 
Trebuie să sporim eforturi
le pentru punerea în funcțiune 
la termen a celor 9 instalații 
aflate în construcție. De la a- 
ceastă tribună țin să mulțumesc 
producătorilor de utilaje pen
tru calitatea execuției. Totodată, 
adresez și apelul nostru călduros 
întreprinderilor constructoare de
mașini pentru a ne livra cît mai

Cuvintul tovarășei
Margareta Kraus

Doresc să-mi exprim de la 
început acordul deplin -față de 
conținutul, orientările și nivelu
rile înscrise în proiectele pla
nului pe anii 1979—1980 și al 
bugetului de stat pe 1979.

Ritmurile de creștere prevă
zute, proporțiile stabilite in pro
iectele de plan, care sînt în 
concordantă deplină cu poten
țialul tehnic și uman de care 
dispune economia românească, 
exprimă în chip strălucit preo
cupările conducerii partidului, 
activitatea neobosită pe care 
dumneavoastră, stimate «ovarășe 
secretar general, o desfășurați 
pentru fundamentarea și dimen
sionarea sarcinilor de plan în 
așa fel incit să se asigure a- 
plicarea în viață a istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul 
al XI-lea și de Conferința Na
țională a partidului din decem
brie anul trecut. Premisa reali
zării in bune condiții a impor
tantelor obiective înscrise in 
proiectele de plan o constituie 
rezultatele remarcabile obținute 
de oamenii muncii din patria 
noastră în primii doi ani ai cin
cinalului și în semestrul I din 
acest an. La succesele obținute 
în această perioadă, o contribu
ție importantă a adus-o și ju
dețul Brașov, unde își desfășoa
ră activitatea un puternic de
tașament muncitoresc — ro
mani, maghiari, germani și de 
alte naționalități- — care își în
deplinește în bune condiții sar
cinile de plan.

Activitatea rodnică a colecti
velor de oameni ai muncii din 
județ, ajutorul primit din partea 
conducerii partidului, a guver
nului, a ministerelor șl celor
lalte organe centrale au făcut 
ca în cei doi ani și jumătate 
ai actualului cincinal planul 
inițial al producției industria
le să fie îndeplinit și depășit cu 
aproape 5 miliarde lei. Cea mai 
mare parte a sporului de produc
ție a fost realizată pe seama 
creșterii productivității muncii, 
iar cheltuielile la mia de lei 
producție marfă au scăzut cu 
peste 160 de lei. Semnificativ 
este și faptul că valoarea pro
duselor nou create și moderni
zate în această perioadă repre
zintă 26 la sută din totalul pro
ducției realizate.

Rezultate corespunzătoare 
s-au obținut și în semestrul I 
al acestui an. în rezultatele 
obținute pe întregul județ se. 
regăsesc și realizările camenilor 
muncii din orașul Codlea, care 
în semestrul I a.c. au depășit 
planul producției industriale cu 
23 milioane lei, productivi
tatea muncii cu 2,2 la sută, 
existînd condiții pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor și 
a angajamentelor asumate pe 
întregul an la toți indicatorii. 
Pe baza acestor rezultate, a e- 
fervescenței creatoare, genera
te de măsurile adoptate din 
inițiativa dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la ple
nara din martie, cu privire la 
perfecționarea autoconducerii 
muncitorești, a autogestiunii în
treprinderilor, oamenii muncii

Cuvintul tovarășului 
Ion Dincă

Problemele de o deosebită În
semnătate înscrise pe ordinea de 
zi. ca și modul creator de înaltă 
responsabilitate cu care sînt a- 
bordate reprezintă încă o ex
presie a consecventei cu care 
partidul nostru, conducerea sa, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. acționează pentru 
traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului.

în Capitală, ca și în întreaga 
țară, comuniștii, toti oamenii 
muncii desfășoară o intensă ac

urgent utilajele restante, pentru 
a asigura respectarea terme
nelor de punere în funcțiune.

Trăsătura caracteristică nouă 
a olanului pe anii 1979—1980 o 
constituie așezarea întregii eco
nomii naționale pe baza noului 
mecanism economico-financiar, 
adoptat de Plenara Comitetului 
Central al partidului din 22—23 
martie. In acest cadru, sarcini 
deosebite revin și Combinatului 
petrochimic Pitești, care trebuie 
să realizeze în 1979 o produc
ție netă de 3 miliarde lei, iar 
in 1980 de 3,3 miliarde lei. Pe 
baza indicațiilor date de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, organiza
ția de partid și conducerea co
lectivă a combinatului, cu spri
jinul întregului colectiv, au tre
cut la analiza fundamentată a 
fiecărei instalații in parte în ve
derea eliminării tuturor neajun
surilor, a cauzelor care influen
țează încă negativ performan
țele tehnico-economice. Măsurile 
adoptate de noi vizează în
scrierea întregii activități pe 
noul fundament economic al 
producției nete și producției fi
zice. Aceste măsuri au în ve
dere reducerea consumului de 
materii prime, creșterea capa
cităților de producție, îmbună
tățirea calității produselor. Pen
tru a acționa cu operativitate 
și mal deplină, noi am elaborat 
un sistem informatic specific, 
care permite cadrelor de con
ducere din combinat, de la fie
care instalație să urmărească 
zilnic consumurile specifice 
normate, să vadă, la sfîrșitul 
fiecărei zile de muncă, cît a 
produs, cu ce cheltuieli.

Examinarea atentă a dimen
siunilor cantitative și calitati
ve ale planului supus astăzi 
dezbaterii plenarei scoate in re
lief cu deosebită pregnanță via
bilitatea tezei elaborate de 
secretarul general al partidului, 
potrivit căreia actualul cincinal 
este dedicat în întregime afir
mării plenare a revoluției teh- 
nico-științifice. $1, tot din ini
țiativa și sub directa conducere 
a tovarășului secretar general, 
facem acest salt revoluționar, 
introducînd în întreaga activi
tate economică indicatori de 
bază, ca producția netă și pro
ducția fizică, așezîndu-ne întrea
ga muncă pe criteriile celei mai 
Înalte eficiente.

din orașul Codlea, ca de altfel 
din întregul județ, acționează 
în prezent cu toată răspunde
rea pentru a crea condițiile ne
cesare înfăptuirii importantelor 
sarcini ce ne revin în ultimii 
doi ani ai actualului cincinal.

Pe lingă măsurile politico-or- 
ganizatorice luate de organele 
și organizațiile de partid pen
tru ca în întreprinderi să fie 
bine cunoscute și însușite ce
rințele mecanismului economi
co-financiar îmbunătățit se ac
ționează energic pentru fun
damentarea indicatorilor de 
plan pe anii 1979—1980 și, pe 
această bază, pentru definitiva
rea unor bugete de venituri și 
cheltuieli echilibrate. O atenție 
deosebită o acordăm, așa cum 
ne-ați indicat dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, la 
plenara din martie, nominaliză
rii planului in produse fizice. 
Putem afirma că rezultatele 
bune obținute în prima jumă
tate a cincinalului se datoresc 
în mare parte atenției pe care 
organizațiile de partid și con
siliile oamenilor muncii au 
acordat-o contractării produc
ției. La indicația biroului co
mitetului județean de partid am 
organizat in fiecare întreprin
dere ample analize in prezența 
delegaților centralelor) indus
triale și ministerelor în vede
rea clarificării unor probleme 
legate de corelarea unor indica
tori de plan, fundamentării 
unor consumuri de materii 
prime și materiale, îmbunătă
țirii activității de aprovizionare 
tehnico-materială și cooperării 
în producție — condiții de bază 
pentru realizarea ritmică a pla
nului producției fizice în struc
tura sortimentală, stabilită pe 
baza contractelor economice în
cheiate. Planul în profil terito
rial prevede pentru orașul nos
tru un spor la producția netă 
in anul 1979 față de acest an 
de peste 129 milioane lei, 
ceea ce reprezintă o creș
tere de 17 ia sută. în funda
mentarea acestor sporuri de 
producție și a creșterii eficien
ței economice acționăm pen
tru promovarea pe scară largă 
a progresului tehnic, mai bima 
organizare a producției și a 
muncii, încărcarea corespunză
toare a capacităților de produc
ție, întărirea disciplinei și ri
dicarea calificării personalului 
muncitor, factori care asigură cu 
bune rezultate în orașul nostru 
reducerea săptămînii de lucru.

în încheiere, asigur plenara, 
pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
organizația orășenească de partid 
Codlea, toți oamenii muncii din 
acest oraș — români, germani, 
maghiari și de alte naționali
tăți — vor face totul pentru 
traducerea în viață a hotăriri- 
lor de partid, pentru realizarea 
sarcinilor ce ne revin din pla
nul pe anii 1979—1980, aducîn- 
du-și astfel contribuția la în
făptuirea programului partidu
lui, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului.

tivitate pentru transpunerea In 
viată a Programului partidului, 
a indicațiilor dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar 
general. în vederea îndeplinirii 
in cele mai bune condiții a pre
vederilor din plan și a angaja
mentelor asumate.

Vă raportăm că pe primul se
mestru al acestui an planul pro
ducției industriale a fost înde
plinit în proporție de 101.8 la 
sută, realizindu-se peste preve
derile planului 1 miliard 50 de 
milioane lei. Productivitatea 

muncii a fost depășită cu 1,5 la 
sută, aproape întregul spor de 
producție • fiind realizat prin 
creșterea acestui Indicator. Pla
nul producției nete pe cinci 
luni a fost realizat în proporție 
de 100,8 Ia sută. Pe primul tri
mestru al acestui an s-au obți
nut importante economii de me
tal, combustibil, energie electri
că. De asemenea, vă raportăm 
că au fost puse în funcțiune în 
primele șase luni ale acestui an 
39 de capacități de producție, 
dintre care 8 am reușit să le 
punem în devans. în domeniul 
investițiilor, membrii biroului și 
ai secretariatului comitetului 
municipal se ocupă direct de 
marile obiective industriale, de 
asigurarea lor cu utilaje și 
impulsionarea lucrărilor de con
strucții. Am reușit astfel să cu
noaștem cu mai multă operati
vitate problemele deosebite cu 
care se confruntă unitățile și, 
pe această bază. împreună cu 
ministerele și centralele, să pre
venim unele greutăți si feno
mene negative în activitatea lor 
economică. Cu toate acestea, 
deși pe luna iunie planul de 
investiții pe Capitală a fost În
deplinit si depășit, atît pe to
tal. cît si la constructii-mon- 
taj. totuși, datorită unor ră- 
mîneri în urmă din prima par
te a anului, planul pe semestrul 
I este realizat în proporție de 
94,4 la sută. Pe baza indica
țiilor date de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, acțio
năm în continuare pentru reali
zarea ritmică a întregului fond 
de marfă contractată, pentru 
modernizarea produselor si creș
terea competitivității lor pe 
piața externă.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Concomitent cu realizarea 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor pe acest an. ne preo
cupăm de pregătirea condițiilor 
necesare înfăptuirii obiectivelor 
din planul pe anii 1979—1980, 
care prevăd pentru Capitală 
creșteri importante la majorita
tea indicatorilor. Producția in
dustrială va fi mai mare decît 
cea din acest an cu 9,5 la sută în 
1979, ajungînd la 132,6 miliarde 
lei. iar in anul 1980 vom ajunge 
la 142,3 miliarde lei. Structura 
producției se va îmbunătăți, 
creșteri însemnate fiind prevăzu
te la unele produse de o deose
bită importantă pentru economia 
națională. Concomitent cu redu
cerea cheltuielilor de producție 
si sporirea eficientei activității 
economice, în anii 1979 si 1980 
urmează să asimilăm si să in
troducem în fabricație un număr 
important de mașini si utilaje, 
instalații cu performante supe
rioare. ponderea produselor noi 
si reproiectate în totalul produc
ției Capitalei urmînd să ajungă 
la 40 la sută în 1979 și la aproa
pe 50 la sută in 1980.

în anul 1979 ne revine sar
cina să realizăm un important 
volum de investiții, urmînd a fi 
puse în funcțiune peste 100 de 
noi capacități de producție. Ur
mează să dăm în folosință 41 000 
de apartamente, 5 600 locuri în 
cămine de nefamiliști, 3 800 
locuri în cămine studențești și 
internate școlare, 90 000 mp 
spații comerciale.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
secretar general, că, în urma

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Vereș

Plenara Comitetului Central al 
partidului are loc la scurt timp 
de la vizita pe care ati efec
tuat-o, tovarășe secretar general, 
în județele Harghita, Mureș, Să
laj și Satu Mare. Vizită care, 
prin semnificațiile sale multiple 
și profunde, prin interesul viu 
cu care milioanele de cetățeni 
ai tării noastre au urmărit-o, a 
depășit fruntariile județelor unde 
a avut loc, căpătind importanța 
unui remarcabil eveniment poli
tic de amploare națională.

Calda primire de care v-ati 
bucurat, ca, de altfel, de fiecare 
dată cind ati fost oaspetele nos
tru. a demonstrat, o dată in 
plus, cu tăria de neclintit a fap
telor. înaltul grad al coeziunii 
politico-morale a poporului ro
mân și a naționalităților conlo
cuitoare. voința unanimă de a 
ridica patria comună — Româ
nia socialistă — pe noi și tot 
mai înalte trepte de dezvoltare 
economico-socială.

Arătind că întreaga activitate 
desfășurată de organizația jude
țeană de partid, de toti oamenii 
muncii de pe plaiurile mureșe
ne. în cel de-al treilea an al 
cincinalului, este orientată spre 
materializarea sarcinilor și o- 
biectivelor ce le revin din hotâ- 
rîrile Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale parti
dului. vorbitorul a relevat pe 
larg succesele obținute. în 1978, 
de oamenii muncii din această 
parte a tării — români, ma
ghiari. germani — în îndeplini
rea prevederilor planului pro
ducției, industriale. în creșterea 
productivității muncii, în spori
rea eficientei întregii activități. 
El a relevat, totodată, faptul că 
pe baza analizelor întreprinse au 
fost identificate posibilitățile de 
depășire a planului de producție 
pe 1978 la o serie de produse so
licitate la export. Acționăm cu 
toată energia pentru îndeplinirea 
planului de investiții si devan
sarea punerii în funcțiune la un 
număr de 20 obiective și capa
cități.

în ansamblul preocupărilor 
pentru trecerea la noul meca
nism economic — a spus vorbi
torul — am acționat pentru re
ducerea continuă a consumuri
lor de materii prime, materiale, 
combustibil și energie, obținînd 
economii la majoritatea aces
tora. în agricultură, în spiritul 
orientărilor și indicațiilor date 
de dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, am reușit să în
vingem anumite greutăți cauza
te de precipitațiile și inundații
le din această primăvară, fiind

Cuvintul tovarășului 
Ion Avram

Documentele prezentate actua
lei plenare depășesc cu mult ca 
importantă cadrul concret al ci
frelor. Ele reflectă energia si di
namismul pe care partidul, se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le imprimă 

Indicațiilor dumneavoastră, îm
preună cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, cu cen
tralele și întreprinderile, am a- 
nalizat unitățile producătoare și 
am stabilit măsurile ce se im
pun pentru realizarea unui 
volum suplimentar de utilaje 
tehnologice. Atît noi. cit și 
ministerele de resort trebuie să 
acționăm împreună, cu mai 
multă fermitate și operativitate, 
în așa fel încit pînă la apro
barea planului de către Marea 
Adunare Națională să fie solu
ționate toate problemele care 
condiționează realizarea nivelu
rilor prevăzute, care să permită 
pregătirea temeinică a produc
ției și realizarea ritmică a pla
nului incă din prima lună a 
anului viitor.

Manifestindu-mi deplinul a- 
cord cu documentele supuse 
plenarei Comitetului Central 
spre dezbatere și aprobare, ex
prim totala aprobare și înalta 
apreciere a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii din Ca
pitală pentru statornica preocu
pare a partidului șl statului nos
tru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru per
fecționarea mecanismului eco
nomic șl social, pentru continua 
ridicare a nivelului de viată a) 
întregului popor șl înflorirea 
multilaterală a patriei.

Unul din adevărurile funda
mentale definitorii pentru reali
tatea atît de însuflețitoare a 
României de azi o constituie 
unitatea de monolit, de nezdrun
cinat, între politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru. Recentele vizite efec
tuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. purtînd 
cu strălucire mesajul si voința 
de pace și prietenie a poporu
lui român, vizite încununate de 
remarcabile rezultate, s-au în
scris In viata internațională ca 
evenimente excepționale, ca noi 
și deosebit de importante con
tribuții la solutionarea construc
tivă a problematicii complexe 
a contemporaneității.

Si cu prilejul acestor vizite, ca 
și in toate împrejurările, s-a 
afirmat cu putere personalitatea 
proeminentă a conducătorului 
partidului și statului nostru, to
varășul Nicolae Ceausescu, vasta 
Si neobosita sa activitate, desfă
șurată in spiritul celor mal înal
te responsabilități fată de desti
nele poporului român, fată de 
viitorul de pace al umanității. 
Mă folosesc, de asemenea, de 
acest prilej pentru a exprima 
înaltele noastre sentimente de 
stimă și prețuire tovarășei Elena 
Ceaușescu. ale cărei merite deo
sebite în domeniul vieții noastre 
politice, economice, sociale si ne 
tărimul științei se bucură de o 
aleasă apreciere, de o largă recu
noaștere internațională.

în încheiere doresc să asigur 
plenara. pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în numele comuniș
tilor. al tuturor oamenilor mun
cii din Capitală, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru ca 
sarcinile ce ne revin în apli
carea neabătută a politicii in
terne si externe a partidului si 
statului să le îndeplinim în mod 
exemplar.

în măsură să raportez că în 
prezent lucrările în sectorul ve
getal sînt avansate. Stadiul de 
vegetație a culturilor asigură 
îndeplinirea prevederilor de 
plan la majoritatea culturilor, 
în sectorul creșterii animalelor, 
întreprinderile agricole de stat, 
asociațiile economice intercoo- 
peratiste și cooperativele agri
cole de producție și-au realizat 
in primul semestru efectivele 
planificate pentru întregul an la 
toaite speciile, iar producțiile ob
ținute au asigurat realizarea șl 
depășirea sarcinilor de livrare 
la fondul centralizat al statului, 
întreaga noastră atentie se con
centrează în aceste zile spre re
alizarea programului privind 
baza furajeră pentru 1978—1979, 
recoltarea fără pierderi și la 
timp a producției de cereale 
păioase.

Concomitent acționăm pentru 
Înfăptuirea programelor de îm
bunătățiri funciare, amenajarea 
pajiștilor, punerea în funcțiune 
a tuturor obiectivelor de inves
tiții din agricultură in scopul a- 
sigurării condițiilor tehnico-ma- 
teriale necesare realizării indi
catorilor pe 1979.

în legătură cu proiectul 
Planului național unic de 
dezvoltare economică-socia- 
lâ pe 1979/1980, doresc să 
subliniez ritmurile înalte de 
creștere a producției, orientarea 
eforturilor spre ridicarea nive
lului calitativ al întregii activi
tăți. spre creșterea rolului fac
torilor intensivi ai dezvoltării și 
ai eficienței economice, cape a- 
sigură materializarea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale, privind 
propășirea multilaterală a eco
nomiei naționale, și, pe această 
bază, sporirea venitului național 
și ridicarea standardului de via
ță al celor ce muncesc.

Declarindu-mă de acord cu 
documentele supuse dezbaterii, 
doresc să vă încredințez, stima-' 
te tovarășe secretar general, că, 
urmîndu-vă exemplul de înaltă 
dăruire și neasemuit devota
ment, de activitate neobosită și 
înalt spirit revoluționar in sluj
ba poporului, român, a afirmării 
României socialiste în lume, ne 
angajăm în fața dumneavoastră, 
a conducerii de partid și de stat, 
să facem totul, să contribuim cu 
întreaga noastră capacitate de 
muncă la realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în acest 
cincinal, la înfăptuirea neabătu
tă a politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

conducerii muncii de partid si 
de stat în direcția parcurgerii 
noii etape, superioare, a edifică
rii societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România.

După doi ani si iumătate din 
acest cincinal, unitățile ministe

rului nostru se prezintă cu o 
realizare a producției industriale, 
suplimentară fată de cincinal, de 
circa 12 miliarde de lei. din cele 
40 de miliarde pe economie, de
pășire care se concretizează în 
sortimente fizice solicitate de 
economie, cum sînt: utila
jele petroliere, Instalațiile de 
foraj, produsele de meca
nică fină, mașinile-unelte. ca
zane de aburi, tractoare și altele. 
Pe primul semestru al anului am 
realizat producția industrială în- 
tr_un ritm mediu de 13 la sută, 
cu o depășire de 644 de milioane 
lei: planul de investiții cu un 
ritm de 27 la sută si o depășire 
de 230 milioane lei: productivi
tatea muncii cu o depășire de 
190 lei de fiecare om al muncii 
și cu un ritm mediu de 8.9 la 
sută. în această perioadă, pro
ducția netă nu a fost realiza+ă 
decît in proporție de 94.7 la sută.

îndeplinirea în bune condiții a 
sarcinilor de plan ne întregul an 
necesită încă din partea noastră, 
a tuturor oamenilor muncii din 
industria construcțiilor de ma
șini, eforturi deosebite pentru a 
lichida neajunsuri care mai per
sistă în activitatea noastră. O 
atentie deosebită acordăm pro
ducției de utilaje tehnologice, la 
care sarcinile de plan pe semes
trul I au fost realizate doar 
în proporție de 88 la sută. 
Această situație se datoreste. pe 
de o parte, unor greutăți în rea
lizarea capacităților de produc
ție, Iar pe de altă parte lipsu
rilor înregistrate în activitatea 
noastră. în aprovizionarea tehni
co-materială, precum ai în co
operarea interuzinală. în mobi
lizarea tuturor capacităților 
existente. Ne concentrăm efor
turile pentru livrarea utilajelor 
necesare punerilor în funcțiune 
pe anul 1978. primim sprijinul 
comitetelor județene de partid.

Planul pe 1979 șl 1980. prezen
tat plenarei, oglindește pregnant 
orientările stabilite de Confe
rința Națională a partidului, de 
secretarul general, pentru tradu
cerea în viată a concepției sale 
privind dezvoltarea accelerată a 
întregii economii românești, 
sporirea mai accentuată a latu
rilor calitative ale acesteia. Ac
țiunile mari prevăzute de pro
gramul suplimentar asigură a- 
coperirea mai bună a necesaru
lui de echipamente industriale 
ale economiei, accelerarea rit
mului de dezvoltare a unor sub- 
ramuri specifice pentru progre
sul tehnologic contemporan, 
prezenta sporită a industriei 
constructoare de mașini în ace
le județe ale tării care trebuie 
să atingă nivelul de 10 .miliarde 
Iei. Ca principal indicator sinte
tic, producția netă pe 1979 tre
buie să crească cu 21 la sută 
fată de preliminările anului 
1978. La producția industrială 
creșterea de 13.5 la sută fată de 
anul în curs va reprezenta o 
depășire a prevederilor planului 
cincinal în 1979 și 1980. ceea ce 
va conduce la respectarea pre
vederilor programului suplimen
tar de 34 miliarde lei pe perioada 
1976-1980. în condițiile menține
rii volumului valoric de produc
ție din programul suplimentar, 
se prevăd unele modificări care

Cuvintul tovarășului 
Teodor Haș

Am studiat și eu cu multă 
atenție documentele supuse spre 
dezbatere plenarei noastre. Ele 
reprezintă, prin conținutul lor 
mobilizator, instrumente de o 
excepțională însemnătate pentru 
aplicarea consecventă în viață 
a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului. Aș dori să rapor
tez plenarei Comitetului Cen
tral că, bucurindu-ne de aju
torul conducerii partidului și al 
organelor centrale, datorită mun
cii depuse de colectivele din 
unitățile eoonomice, am reu
șit ca pe primul semestru al a- 
nului in curs să obținem re
zultate pozitive in realizarea 
sarcinilor economice, ceea ce ne 
permite să privim cu încredere 
deplină și pe cele din perioada 
următoare.

După ce s-a referit la succe
sele repurtate de numeroase co
lective de oameni ai muncii din 
județ, vorbitorul a spus : Vreau 
Să arăt plenarei că sîntem pe 
deplin -conștienți de neajunsu
rile care încă mai dăinuie în 
activitatea noastră. La cărbune 
net, deși In ultimele 2 luni am 
reușit să recuperăm 3 400 tone, 
nu am lichidat încă întreaga 
restantă. Stăruind asupra măsu
rilor ce se întreprind pentru 
înlăturarea unor lipsuri, vorbi
torul a spus : în realiza
rea planului și a angaja
mentelor pe acest an avem 
cîteva probleme asupra că
rora ne-am axat prioritar ac
tivitatea noastră și pentru a că
ror soluționare apreciem că va 
trebui să acționeze mai opera
tiv. mai hotărît și unele minis
tere. Așteptăm mai mult sprijin 
și pentru recuperarea rămîneri- 
lor in urmă la obiectivele de 
investiții de pe platformele si
derurgice din Hunedoara și Că- 
lan. Sîntem hotărîțl, tovarășe 
secretar general, să facem tot 
ce depinde de noi, să ne îmbu
nătățim activitatea, să dăm îm
plinire planului și angajamen
telor asumate de organizația ju
dețeană de partid pentru a 
obține în semestrul în care am 
intrat și pe întregul an rezultate 
economice pe măsura posibili
tăților pe care le avem și a 
atenției de care se bucură ju
dețul nostru din partea condu
cerii de partid și de stat.

Cuvintul tovarășului 
Angelo Miculescu

Actuala plenară a Comitetului 
Central al partidului, în cadrul 
căreia se dezbat indicatorii de 
bază si măsurile ce trebuie luate 
pentru realizarea prevederilor de 
plan in următorii ani ai cincina
lului. constituie un eveniment de 
deosebită importantă politică si 
economică în dezvoltarea conti
nuă a economiei naționale, in ri
dicarea pe o treaptă superioară a 
nivelului de trai al tuturor oa
menilor muncii din tara noastră.

Lucrătorii de pe ogoare, exori- 
mîndu-si deplina lor adeziune la 
politica înțeleaptă promovată de 

conduc la îmbunătățirea structu
rii și tin seama de direcțiile 
dezvoltării viitoare a construc
țiilor de mașini. Astfel, se pro
pune creșterea volumului pro
ducției fată de prevederile pro
gramului suplimentar. îndeosebi 
in industria electronică, mecani
că fină, mașini-unelte, în pro
ducția de utilaje și în special de 
utilaj petrolier.

Pregătirile care sînt in curs 
de desfășurare, pentru a obține 
rezultate' mai bune decit în a- 
cest an, vizează problemele- 
cheie ale activității noastre. Pri
ma problemă este aceea a a- 
sigurării capacităților de pro
ducție și eliminării unor locuri 
înguste. Avem in vedere, de a- 
semenea, resursele interne de 
îmbunătățire a proiectelor de 
produse, extindere a tipizării, 
perfecționare a tehnologiilor. 
Am organizat o vastă acțiune de 
cuprindere a tuturor cadrelor 
tehnice în colective de proiec
tare, pentru introducerea pe 
scară largă a tehnologiilor mo
derne, precum și pentru a pro
iecta și executa în țară un 
mare număr de utilaje tehno
logice de performanță, mașini 
speciale și linii prevăzute ini
țial să fie achiziționate din im
port. în același timp, avem în 
vedere mobilizarea suplimenta
ră a capacităților existente de 
utilaje tehnologice, peste cele 
proiectate.

A doua problemă o constituia 
asigurarea exportului, planul pe 
1979 prezentînd o creștere față 
de 1978. In acest sens vom lua 
măsuri hotărîte în întreprinderi 
în vederea creșterii competitivi
tății tehnice, economice șl de 
calitate.

A treia problemă o constituie 
indicatorii de eficiență econo
mică, care, în contextul noului 
mecanism economic, capătă o 
semnificație cu toti. depsșMță. 
Subliniez din nou faptul că prin-' 
cipala noastră resursă de creș
tere a eficienței constă în con 
cepția tehnică, în nivelul pre 
gătirii fabricației și în discipl 
na tehnologică. Aceasta es 
baza tuturor Indicatorilor de < 
ficiență. Astfel, productivitate 
muncii la nivelul ministeruli 
va crește în 1979, față de ni
velul anului 1978. cu 11 la sută 
Sporul de producție urmează < 
se realiza prin creșterea pro 
ductivității muncii în proporți 
medie de 83 la sută și de 10 
la sută la Întreprinderile exis 
tente.

în vederea realizării acestei 
creșteri, luăm măsuri pentru a- 
sigurarea cu prioritate a for
ței de muncă pentru capacită
țile noi și cele in curs de dez
voltare.

Exprimînd acordul nostru de
plin la proiectul planului pe 
anii 1979—1980. asigurăm plena
ra, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărirea noas
tră. a celor care lucrăm în con
strucția de mașini, de- a folosi 
întreaga noastră energie și ca
pacitate pentru realizarea în 
cele mal bune condiții a sarci
nilor ce ne revin din aceste do
cumente.

în cadrul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României in anii 1979— 
1980, județului Hunedoara îi re
vin sarcini deosebite. Avem de 
realizat la producția industrială 
peste prevederile cincinalului și 
ale programului suplim< a- 
doptat de Conferința N. v e? ă 
a partidului 800 milioane -’x?
1979 și peste 2 miliarde •
1980. Trebuie să creștem pre ’ <£, 
ția de cărbune, de minereur. 
fier, de cocs, fontă, oțel, la 
nate, de materiale de const: ’rf'x 
ții, de bunuri de consum. 
informăm, stimate tovara ** 
secretar general, că, pe baza in
dicațiilor dumneavoastră, comi
tetul județean de partid a ac
ționat din timp pentru a găsi 
posibilități de mobilizare a tu
turor resurselor pe care le avem 
în județ, în vederea asigurării 
condițiilor de sporire a produc
ției și de creștere a eficienței 
întregii activități. Am analizat 
împreună cu organizațiile de 
partid și consiliile oamenilor 
muncii din fiecare unitate eco
nomică măsurile ce trebuie 
luate pentru a valorifica supe
rior și cît mai complex rezer
vele și posibilitățile existente 
pentru a crea cadrul tehnic și 
organizatoric favorabil unei ac
tivități rodnice și a asigura un 
climat de muncă corespunzător 
noilor sarcini.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Vom folosi prilejul adunărilor 
generale ale oamenilor muncii 
din perioada iulie-august pentru 
a analiza cu temeinicie activi
tatea economică și financiară 
din semestrul I a.c. și pentru 
a stabili cele mai corespunză
toare măsuri politico-organizato- 
rice șî tehnico-economice în ve
derea realizării integrale a pla
nului pe anul 1978 și pregătirii 
în condiții tot mai bune a celui 
pentru anii 1979—1980. în nu
mele comitetului județean de 
partid, vă asigurăm, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu deosebită 
energie și perseverență pentru 
mobilizarea tuturor forțelor ma
teriale și umane în vederea 
realizării în cele mai bune con
diții a sarcinilor ce revin comu
niștilor, oamenilor muncii din 
județul Hunedoara.

conducerea partidului, muncesc 
cu si mai multă dăruire, găsin- 
du-se in prezent in plin efort 
pentru strîngerea recoltei de ce
reale. Primele sase iudete au 
terminat recoltatul orzului cu 
producții între 3 500—4 000 kg la 
hectar. Iar celelalte iudete din 
sud termină astăzi si miine. S-a 
început recoltatul griului, la care 
se anunță producții bune, și 
continuă lucrările de întreținere 
la culturile de toamnă, a căror 
producție se prevede de aseme-
(Continuare în pag. a IV-a)
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nea a fl bună. Toate acestea au 
o importantă deosebită pentru 
noi, intrucît, practic, prin rezul
tatele acestui an punem in mare 
măsură o bază sigură pentru 
producția anilor 1979 și 1980.

Stabilirea indicatorilor de pro
ducție si economi co-financiari pe 
anii 1979 si 1980 in agricultură si 
industria alimentară s-a efec
tuat. sub îndrumarea directă, de 
înaltă clarviziune, competență 
științifică si experiență practică 
a tovarășului secretar general 
Nicolae Ceausescu, care ne-a în
drumat îndeaproape pentru gă
sirea soluțiilor, stabilirea măsu
rilor si acțiunilor de întreprins, 
spre a putea asigura realizarea 
sarcinilor prevăzute in viitorii 
ani. Pentru obținerea creșterilor 
prevăzute la producția vegetală, 
va trebui ca. în primul rind. să 
intensificăm lucrările de pune
re în producție a întregii su
prafețe arabile a țării, elimi- 
nind toate băltirile si excesele 
de umiditate. Din calculele efec
tuat® rezultă că. prin realizarea 
acestei acțiuni, vom putea obține 
o creștere a producției pe tară 
d® cei puțin 10—15 la sută.

Alături de aceste lucrări mari 
agroameliorative, va trebui să 
luăm măsuri gospodărești in toa
te unitățile agricole, pe terito
riul tuturor comunelor, pentru a 
folosi fiecare palmă de pămînt 
din cimp. suprafețele din curți, 
dintre grajduri, tot ce ooate fi 
cultivat. In anul care vine vom 
putea să asigurăm erbicidarea 
tuturor culturilor de cimp si le
gumicole. Această măsură — 
alături de îmbunătățirea calității 
lucrărilor mecanice — va trebui 
să ne asigure, in primul rînd, 
realizarea unei densități cores- 
punzătoare^si cit mal uniforme, 
aceasta ri>n. tituind cea mai mare 
■ezervâ de producție a culturi- 
,or noastre agricole, ea putînd 
iisigura un spor de producție de 
5—20 la sută si chiar mai mult.
In cercetarea agricolă, deși 
ran unele rezultate importante. 
\ trebui să acționăm, totuși. 
■tlM mai susținut — potrivit în
sumărilor secretarului general 
1 partidului — pentru obținerea 
mor rezultate superioare fată de 
ele dobindite oină în prezent, 
nțelegem Prin aceasta rezultate 
•are să determine un progres 
nai accentuat al agriculturii 
foastre. corespunzător condițiilor 

create si nivelului la care s-a 
aii" « în cercetarea agricolă pe 
pl .mondial.

baza acestor măsuri si a 
lalte acțiuni prevăzute în 
ramele de dezvoltare a pro

ducției culturilor de cîmo si le
gumicole, precum și a viticulturii 
si pomiculturii, avem create con
diții sigure pentru a realiza în 
1979 prevederile referitoare la 
obținerea a peste 24 milioane 
tone cereale, aproape 2 milioane 
tone plante oleaginoase. 9.5 mili
oane tone sfeclă de zahăr, 5 mi
lioane tone de cartofi. 4,4 mili
oane tone legume si peste 4 mi
lioane tone fructe si struguri.

în realizarea sarcinilor de 
creștere a efectivelor de anima
le și a producției acestora avem 
încă rămîneri în urmă fată de 
sarcinile de plan și programe
le stabilite, atit în sectorul so
cialist, cît și în gospodăriile 
populației. Este necesar să ac
ționăm mai intens pentru lichi
darea acestor lipsuri prin mă
suri mult mai ferme pentru a 
putea recupera nerealizărilc în
registrate la efective la sfîrșitul 
anului 1977 și a crea condiții ca, 
în perioada 1978-1980. să se asi
gure îndeplinirea programului 
de dezvoltare a zootehniei.

Activitatea de asigurare din 
timp a bazei furajere pentru a- 
nul viitor va duce la realizarea 
a peste 20 milioane tone siloz și 
2 milioane tone de fin. Totodată, 
vom acționa în si mai mare mă
sură pentru prepararea si folo
sirea furajelor grosiere, a paie
lor si cocenilor, pentru ridica
rea randamentului utilizării lor. 
precum și pentru ameliorarea 
pajiștilor — măsuri care creează 
condiții certe pentru creșterea 
efectivelor, realizarea producției 
zootehnice prevăzute si ridica
rea potențialului de producție al 
șeptelului nostru. Ca urmare a 
sporirii efectivelor și a produc
țiilor medii vom obține creșteri 
însemnate de producție, fondul 
de stat crescînd fată de planul 
anului 1978 la carne cu 14 la 
sută, la lapte de vacă si lină cu 
11 la sută.

Creșterea mecanizării si chi
mizării lucrărilor agricole atra
ge după sine o disponibilizare 
importantă de forță de muncă, 
care, din păcate, în multe unități 
nu este folosită corespunzător, 
irosindu-se un potential mare 
economic. Va trebui să acționăm 
mult mai intens pentru utiliza
rea acestor forțe în sectoarele 
intensive ale agriculturii și. în
deosebi, pentru dezvoltarea acti
vităților industriale si de pres
tații. Va trebui să încheiem pină 
la sfîrșitul acestei luni insusirea 
conducerii tractorului de către 
toți cei ce lucregză în agricultu
ră. începind de la director si 
președinte si pînă la ultimul lu
crător tehnico-administrativ. în

sușirea acestor cunoștințe va 
constitui în continuare o obliga
ție de serviciu pentru toți lu
crătorii din agricultură.

Pentru creșterea producției a- 
gricole în gospodăriile popu
lației, ministerul nostru, îm
preună cu U.N.C.A.P., va trebui 
să întreprindă măsuri mai sus
ținute, corespunzător statute
lor de asociere aprobate azi de 
Consiliul de Stat pentru dez
voltarea efectivelor de ani
male, de bovine și ovine, în
deosebi ; de asemenea, va trebui 
să sprijinim mai mult în acest 
sector dezvoltarea legumicultu- 
rii și pomiculturii — activități 
care valorifică intensiv posi
bilitățile gospodăriilor persona
le, creînd, totodată, importan
te resurse de producție-marfă, 
aducătoare de mari venituri.

Realizarea sarcinilor de pro
ducție și economice în indus
tria alimentară necesită din 
partea noastră acțiuni susținute 
pentru a asigura creșterea pro
ducției industriale, corespunză
tor necesităților, cu 14,7 la sută 
la ulei, la carne cu 11 la sută, 
la lapte si produse din lapte cu 
circa 11,6 la sută, la zahăr cu 
10,7 la sută. Vom putea asigura

Cuvîntul tovarășului 
Ion Retegan

Am studiat cu cel mai mare 
interes proiectul planului de 
dezvoltare economico-socială pe 
anii 1979 și 1980, proiectul bu
getului de stat pe anul 1979 și 
apreciez că ele corespund întru 
totul hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, Conferinței Naționale ale 
partidului nostru. De aceea per- 
miteți-mi să aprob și eu din 
toată inima aceste documente în 
care regăsim gîndirea înțeleap
tă, științifică, a conducerii parti
dului, grija părintească neobo
sită a secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru a asigura dezvoltarea echi
librată a fiecărei zone, crearea 
unor condiții materiale care să 
garanteze egalitatea tuturor ce-i 
tățenilor țarii, ridicarea continuă 
a nivelului material și spiritual 
al poporului nostru. Totodată, 
aceste documente reflectă in 
chip grăitor cerința majoră e-, 
sențialâ a actualei etape de dez
voltare a țării noastre, aceea a 
trecerii de la cantitate la o 
nouă calitate superioară, expri
mată prin aplicarea noului me
canism economico-financiar ale 
cărui elemente principale — 
producția fizică, producția netă 

pe această cale o creștere a 
livrărilor Ia fondul pieței în 
anul viitor cu peste 10,4 la sută.

Pentru folosirea mai economi
că a fondurilor fixe și a noi
lor mijloace din investiții va 
trebui să ne ocupăm. în primul 
rind, de valorificarea mai in
tensă a actualelor spații con
struite, de modernizarea și uti
lizarea rațională a utilajelor și 
instalațiilor, de extinderea o- 
biectivelor existente — măsuri 
care să asigure găsirea unor 
soluții pentru a reduce cu 1,6 
miliarde investițiile totale, din 
care 1 miliard la construcții- 
montaj.

Fiind de acord cu prevederile 
planului și bugetului, vă asigu
răm pe dumneavoastră, tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu. plenara Comitetului 
Central, că vom întări și mai 
mult eforturile tuturor lucrăto
rilor din unitățile noastre de 
producție pentru a îndeplini cu 
succes prevederile cincinalului, 
hotărîrile Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru a ne putea 
aduce din plin contribuția la 
bunăstarea si fericirea poporu
lui nostru.

șl participarea oamenilor mun
cii Ia beneficii, alături de alți 
indicatori de eficiență, stau la 
baza construcției olanului de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei noastre în perioada ani
lor 1979—1980.

Dinamismul pe care-1 înregis
trează in această etapă econo
mia. întreaga viață socială a 
patriei noastre este in chip grăi
tor ilustrat și de prevederile 
privind dezvoltarea economico-, 
socială a județului Bistrița-' 
Năsăud în perioada 1979—1980, 
care sint cuprinse în proiectele 
de documente supuse dezbaterii 
plenarei noastre. Astfel profe
ția netă va crește în 1979 față 
de 1978 cu aproape 80 la sută, 
iar in 1980 urmează să fie de 
3 ori mai mare decit in acest 
an. De subliniat este faptul că 
această creștere se va realiza 
în principal prin punerea în 
funcțiune a peste 30 de obiec
tive industriale noi și dezvol
tări, in ramuri cum sipt con
strucția de mașini, a cărei pro
ducție in 1980 urmează să fie 
de peste 4,5 miliarde de lei, in
dustria metalurgică cu aproape 
1 miliard de lei producție, in

dustria chimică, precum și în 
alte ramuri de prelucrare a lem
nului, extractivă, ușoară și ali
mentară.

O atenție deosebită am acor
dat pregătirii în fiecare unitate 
a premiselor necesare trecerii în 
bune condiții la aplicarea mă
surilor stabilite de Plenara Co
mitetului Central din martie a.c„ 
referitor la perfecționarea indi
catorilor economico-financiari și 
participarea oamenilor muncii la 
beneficii, măsuri de o deosebită 
importantă politică si economică.

La investiții, deși n-am reali
zat decît 89 la sută la total — 
93.1 la sută la construcții-mon- 
taj — au fost puse în funcțiune 
la termen capacitățile prevăzute 
în plgji si sint condiții. îndeo
sebi sub aspectul stadiilor fizice, 
ca și cele din semestrul II să fie 
finalizate si puse în funcțiune la 
termenele planificate.

In pofida unor greutăți provo
cate de timpul nefavorabil, se în
deplinește în condiții bune și 
programul județean privind dez
voltarea zootehniei. Sîntem pe 
deplin conștient! și de existenta 
neajunsurilor, a lipsurilor care 
se manifestă încă în activitatea 
comitetului județean de partid, 
a altor organe si organizații de 
partid, a consiliului popular ju
dețean. a conducerii unităților 
economice. In primul rind nu am 
reușit să realizăm integral sar
cinile la producția fizică. Este 
vorba în principal de restante la 
producția de utilaje tehnologice, 
care prezintă importantă nu nu
mai pentru economia județului 
dar condiționează si punerea în 
funcțiune a unor obiective im
portante de investiții din alte 
zone. Am analizat cu întreaga 
responsabilitate în fiecare orga
nizație de partid. în fiecare imi
tate situația existentă, cauzele 
neajunsurilor și au fost stabilite 
măsurile care să asigure recupe
rarea restantelor, realizarea in
tegrală a sarcinilor pe anul 1978. 
actionîndu-se in același timp 
pentru pregătirea producției 
,pe anul 1979. Odată cu 
darea în funcțiune a ce
lor peste 20 de obiective pre
văzute pentru anul viitor, va 
trebui să luăm ' toate măsurile 
ce se impun, astfel îneît noile

Cuvîntul tovarășului 
Iulian Ploștinaru

Doresc să exprim cu acest 
prilej, din partea comuniștilor, 
a tuturor celor ce muncesc si 

unități să intre la termen în 
parametri, cu o producție de 
calitate și în condiții de efi
ciență economică corespunză
toare. In acest scop, comitetul 
județean de partid acționează 
cu hotărîre pentru ' realizarea 
stadiilor fizice la lucrări de 
investiții, asigurarea utilajelor, 
calificarea forței de muncă ce-și 
va spori rîndurile în 1978 cu 
aproape 6 000, iar In 1979 cu 
peste 15 000 de oameni. Există 
premise bune de realizare in
tegrală și la termene prevăzute 
a planului de'investiții. Au fost 
definitivate amplasamentele, s-au 
stabilit profilul și capacitățile, 
s-a dimensionat necesarul de 
forță de muncă și s-a stabilit 
programul de școlarizare, fiind 
începute lucrări la aproape toa
te obiectivele prevăzute a in
tra în funcțiune în actualul 
cincinal. De asemenea. am 
concentrat eforturile și preocu
pările în ce privește construcția 
de locuințe, astfel Incit să rea
lizăm integral prevederile de 
plan.

Din cele arătate, se desprinde 
concluzia că în 1979—1980 avem 
de realizat sarcini de dteva ori 
mai mari sub toate aspectele 
decît în primii 3 ani ai cinci
nalului.

In această etapă hotăritoare în 
finalizarea sarcinilor pe între
gul cincinal, pentru realizarea 
în 1980 a unei producții indus
triale de cel puțin 10 miliarde 
lei, solicităm și în continuare 
conducerile unor ministere și 
organe centrale, organizațiile 
de partid județene să ne acorde 
tot sprijinul în soluționarea 
operativă a problemelor ce se 
ridică în domeniul lor de ac
tivitate.

Am mandatul comitetului ju
dețean de partid, al comuniști
lor. al tuturor oamenilor mun
cii români, maghiari si ger
mani pentru a vă încredința, 
mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că vom munci 
cu toată pasiunea si abnegația, 
vom pune în valoare întreaga 
noastră pricepere și capacitate 
de muncă, vom face totul pentru 
a realiza sarcinile mărețe ce ne 
revin în acest an ca si în pe
rioada anilor 1979—1980.

trăiesc ne plaiurile mehedințene. 
marca satisfacție pentru rezul
tatele. pentru largul ecou pe 

care l-a avut în viata Interna
țională vizitele tovarășului secre
tar general Nicolae Ceaușescu 
si a mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu în Statele Uni
te ale -Americii. în unele țări 
din Asia și în Marea Britanie, 
evenimente apreciate de în
treaga Jume ca momente de 
seamă ale vieții Internaționale. 
Vă informez, tovarășe secretar 
general, că, pentru realizarea 
sarcinilor și a angajamentelor 
asumate, comitetul județean de 
partid a acordat sprijin organe
lor si organizațiilor de partid, 
consiliilor oamenilor muncii, 
pentru fundamentarea progra
mului de măsuri privind intro
ducerea progresului tehnic, or
ganizarea mai bună a produc
ției și a muncii, asigurarea ba
zei tehnico-materiale. creșterea 
suplimentară a productivității 
muncii, mărirea gradului de 
utilizare a capacităților de pro
ducție. reducerea consumurilor 
de materii prime și a forțelor 
de producție, pregătirea si asi
gurarea forței de muncă, valo
rificarea tuturor rezervelor ma
teriale și umane existente în 
întreprinderi.

Examinînd zilnic modul de 
realizare a principalelor sorti
mente și aspectele care se ri
dică în legătură cu îndeplinirea 
indicatorilor de plan, biroul și 
secretariatul comitetului jude
țean de partid au intervenit în 
repetate rînduri la centralele 
industriale si ministere pentru 
ca acestea să acorde sprijinul 
unităților în subordine, pentru 
rezolvarea. împreună, a proble
melor cu care se confruntau. 
Pentru depășirea greutăților cu 
care s-au confruntat unele co
lective de muncă în desfășura
rea procesului de producție, bi
roul și secretariatul comitetului 
județean de partid au organi
zat. împreună cu conducerea 
unor ministere si centrale in
dustriale. analize la fata locu
lui. stabilind împreună programe 
complexe de măsuri, asa cum a 
fost cazul la Combinatul de ce
luloză și hîrtie, întreprinderea 
de vagoane. întreprinderea E- 
lectrocentrale Porțile de Fier, 
întreprinderea de confecții si 
altele, care vor asigura îndepli
nirea sarcinilor de plan pe acest 
an.

Marea majoritate a colective
lor de muncă și-au îndeplinit 

sarcinile de plan 
tele asumate în i 
rii socialiste pe 
tru al anului, iar 
lizat deja angajar, 
treg anul. Aceste 
asigurat înregistr 
aceeași perioadă a 
cedent, a unui rit 
sută la productîviti 
semnificativ este 
peste 92 la sută din 
ducției globale indi 
obținut pe seama ci 
ductivității muncii. S 
portante am obținut 
cultură, unde s-a ac 
toate forțele pentru 
în timp și de bună 
însămlnțărilor, s-au i 
turi pentru întreține! 
rilor, pregătirea condi 
teriale și organizatori, 
recoltarea pâioaselor ț 
rea dublă. Ca urmare 
tor preocupări, culturii 
rumb, floarea-soarelui, 
dc zahăr se prezintă . 
țul nostru bine, existîni 
ția depășirii producțiile! 
ficate. Informez că s-a 
orzul și a început re< 
griului. In ce privește 
am realizat prevederile d 
iar la griu. cu toate cal 
file, apreciem că vom i 
cantitatea prevăzută și 
o vom depăși.

Arătind că rezultatele ob. 
te pină în prezent în juc 
Mehedinți puteau fi cu mult 
bune, vorbitorul a mențioi 
unele probleme cu care s-i 
confruntat comitetul județe* * 
de partid. organizațiile d 
partid din județ, infățișind mă
surile ce s-au luat. In încheie
re. vorbitorul a spus : Conști- 
enți de neajunsurile pe care Ie 
avem în activitatea noastră, to
varășe secretar general, sintem 
hotăriți să rezolvăm problem- 
le cu care ne confruntăm 
prezent, în așa fel incit 1; 
șitul anului să realizăm 
angajamentele luate.

• Teatrul Mic (la Rotonda scriito
rilor din Clșmlgiu) : Spectacol de 
sunet și lumină „Patria mea-i pă- 
mîntti) unde-au trăit străbunii” —
20,30.
• Teatrul „Nottara" (la Teatrul de

Declarindu-mă intr 
acord cu prevederi 
de stat pe 1979—19? 
getului, permiteți-rr 
credințez pe dui 
plenara că organi; 
țeană de partid, tc 
muncii din județul , 
vor face tot ce de 
pentru a-și onora i 
angajamentele pe c 
asumat pentru acest

BBBBBBBBB

SECERIȘUL, TRANSPORTUL
Șl DEPOZITAREA CEREALELOR -

in timpul cel mai scurt și fără pierderi
Pină ieri, 5 iulie, în cooperativele 

agricole din județul Ilfov, orzul a 
fost recoltat pe 26 428 hectare — 92 
la sută din suprafața cultivată. Uni
tățile care fac parte din 20 de con
silii ' ercoop'eratiste — intre care 
Angt .ști, Budești, Călugăreni, 
Chi ji. Hotarele, Giurgiu, Chise- 
let au încheiat această lucrare. 
Ir iiat.„ mecanizatorii au intrat cu 
c binele in lanurile de griu. inten- 
i înd de la o zi la alta ritmul a- 

-i lucrări. Așa cum au recoman- 
organele de specialitate, în cele 

auai multe cooperative agricole tere
nul este eliberat 
imediat de paie, 
pregătit si însă- 
mintat cu culturi 
succesive. Totuși, 
pe ansamblul ju
dețului . aceste 
lucrări nu se des
fășoară în ritm 
corespunzător. E- 
liberarea terenu
lui s-a făcut pe 
13 720 hectare, a- 
rături — pe 11 880 
hectare, iar se
mănatul culturi
lor succesive ne 
numai 8 620 hec
tare.

Experiența mul
tor unități agricole — chiar din 
acest județ — arată că. printr-o 
organizare temeinică a muncii, re
coltarea. eliberarea terenului si se
mănatul culturilor succesive se pot 
realiza în flux continuu. De exem
plu, cooperatorii din Braniștea au 
terminat primii în județ secerișul 
orzului. Șl tot primii au încheiat se
mănatul culturilor succesive : 40 hec
tare soia, 60 hectare porumb, 20 hec
tare varză și fasole. Firește, Ia aces
te rezultate și-au adus contrihbuția, 
în primul rind, mecanizatorii. Semă
nau la un pas de combină, altfel 
spus la cel mult o zi în urma sece
rișului. Președintele cooperativei, 
Ilie Anculescu, ține să evidențieze oe 
cei mai harnici dintre ei : Marin 
Zlate, Petre Roșea, Ilie Graure. Ma
rin Soare. La fel procedează meca
nizatorii de la această secție și acum, 
la griu. La 3 iulie au recoltat și eli
berat 30 hectare ; a doua zi au în- 
sămințat această suprafață, au conti
nuat recoltatul griului și eliberarea 
terenului. Alte asemenea exemple 
dovedesc că peste tot există posibi
lități ca semănatul culturilor succesi
ve să se facă „în pas“ cu recoltarea. 
De ce există totuși decalaje intre a-

• Pînă la 5 iulie orzul 
a fost recoltat pe 368 200 
hectare — 6 0 la sută din 
suprafața cultivată • în 6 
județe a început secerișul 
grîuiui • Au fost însămîn- 
țate culturi succesive pe 
164 000 hectare, dar ritmul 
de lucru trebuie grăbit

ceste lucrări ? Urmărim desfășurarea 
lucrărilor la cooperativa Rcmus. Aici 
abia după ce s-a terminat secerișul 
orzului, forțele au fost concentrate la 
celelalte lucrări. Sola 96. de 60 hec
tare. Dimineața era miriște, se cărau 
ultimii baloți. Cinci tractoare la arat, 
două la discuit și o semănătoare au 
transformat pină seara întreaga su
prafață în ogor. în acea zi au fost 
semănate 20 hectare. Lucrările pu
teau avansa însă mult dacă s-ar fi 
procedat așa din prima zi. Cu toate 
că unitățile din consiliul intercoope- 
ratist Frățești au încheiat recoltatul 

celor 1 092 hectare 
cu orz în seara de 
3 iulie, pină la 
acea dată au eli
berat de paie 445 
hectare, au arat 
268 și au insămin- 
tat numaj 145 hec
tare. Ritmul zilnic 
de 180 hectare nu 
s^a realizat De 
ce ? Ne răspunde 
ing. Ilie Muscalu, 
președintele con
siliului intercoo- 
peratist : „Ne-am 
concentrat acum 
forțele la elibe
ratul terenului și 
arături pentru a 

crea front de lucru tractoarelor și 
semănătorilor1*.  Dar de ce ..acum**,  și 
nu din prima zi de seceriș ?

Condițiile bune de lucru nu s-au 
folosit din plin pentru grăbirea se
mănatului culturilor succesive nici 
în unitățile care fac parte din con
siliile intercooperatiste Giurgiu și 
Călugăreni. Deși ritmul mediu zilnic 
la semănat în consiliul intercoopera- 
tist Giurgiu este de 75 hectare, chiar 
în ziua încheierii secerișului la orz 
s-au semănat doar 48 hectare. Acum, 
cind trebuie să se lucreze cu toate 
forțele la grîu, tovarășul Cezar Pan- 
telimon, directorul S.M.A. Giurgiu, 
motivează... lipsa mecanizatorilor ! 
De ce nu s-a origanizat pregătirea 
acestora din rîndul cooperatorilor, al 
personalului tehnic din S.M.A. ?

E de datoria organelor agricole ju
dețene să ia neintîrziat măsuri pentru 
intrarea rapidă a tuturor uni
tăților în ritmul de lucru prevăzut, 
pentru respectarea riguroasă a fluxu
lui recoltat-semănat, așa cum s-a sta
bilit la începutul campaniei.

Lucian C1UBOTARU 
corespondentul „Scînteil"

La recoltare, pe ogoarele I.A.S. Cumpdna, Județul Constanța

OLT: Orzul depozitat pe cimp 
a fost transportat în hambare

Marți, în unitățile agricole (jin ju
dețul Olt s-a recoltat orzul de pe 
ultimele suprafețe din cele aproape 
28 000 hectare cultivate in I.A.S. și 
cooperativele agricole. Este rezultatul 
bunei organizări a muncii, a hărni
ciei mecanizatorilor și cooperatorilor. 
In condițiile climatice din acest an 
— timpul frumos este întrerupt de 
averse de ploaie — se impune să se 
acorde cea mai mare atenție trans
portului și depozitării cerealelor. Or. 
în această privință. în județul Olt 
s-au semnalat unele neajunsuri. în 
„Scinteia**  nr. 11 154 din 1 iulie a.c. 
se critica faptul că la acea dată 
erau pe cimp circa 25 000 tone de orz 
așezat in grămezi. Ce măsuri au fost 
luate pentru ca întreaga această can
titate să fie repede pusă la adăpost ? 
întrebarea am adresat-o tovarășului 
Gheorghe Dinescu. secretar al Comi
tetului județean Olt al P.C.R., pre
ședintele U.J.C.A.P.. care ne-a 
spus :

..Fără Intenția de a ne justifica, 
vreau Bă menționez că s-a ajuns la 
o atare situație din dorința de a re
colta cît mai repede orzul si de a in- 
sămînța imediat terenul cu porumb 
în cultură succesivă. Am folosit pe 
mari suprafețe soiul de orz „Miraj"' 
care a ajuns la maturitate din- 
tr-o dată în toate unitățile județului. 
Comandamentul județean, avind in 
vedere deficitul de mijloace de 
transport care era la un moment dat, 
a stabilit ca o parte din orzul re
coltat să fie așezat pe platforme, in 
cimp. In unele locuri insă, aceste 
platforme nu au fost făcute bine. 
Ploile au umezit o parte din orzul 
aflat pe platforme. Pentru a se evi
ta pierderile, au fost concentrate mai

multe mijloace de transport pentru 
ca, intr-adevăr, întreaga recoltă de 
orz să fie pusă la adăpost. Pe lingă 
mașinile cooperativelor agricole, du
minică. de exemplu, au fost folosite 
la transportul recoltei șj peste 356 
de capacități de la I.T.A. In felul 
acesta. în decurs de trei zile s-a 
transportat de pe cimp întreaga re
coltă de orz. Cert este că la recol
tarea. transportul și depozitarea or
zului s-au ivit, în anumite unități 
agricole, carențe în organizarea mun
cii. Comandamentul județean a luat 
măsurile ce se impun pentru ca ase
menea deficiente să nu se mai re
pete. mai ales că acum se desfă
șoară din plin recoltarea griului**.

Este o cerință de prim ordin ca 
recoltarea, transportul și depozitarea 
cerealelor să se facă în flux conti
nuu. astfel îneît să se evite orice 
pierderi. Or. în ce privește transpor
tul s-au constatat unele deficiente. 
Conducerea I.T.A. Olt se plingea că 
nu are suficientă benzină și moto
rină pentru a folosi la întreaga ca
pacitate parcul auto. în același timp, 
insă, 34 vagoane cu benzină și mo
torină — sosite în ziua de 1 iulie 
ora 8 și 10 minute, cu scrisoarea de 
trăsură nr. 14035 — nu au fost 
descărcate decit după două zile, la 
intervenția comandamentului jude
țean. Deficiențele de organizare in
finite pe alocuri la recoltarea orzu
lui trebuie eă constituie un semnal 
de alarmă, astfel îneît la secerișul 
grîuiui — marea bătălie a campaniei 
de Vară — asemenea aspecte să nu 
se mai întîlnească.

Emilian ROUĂ

Intr-o duminică de mai 
am intilnit la Șugag o lume 
pestriță la port, chemată 
de vechea datină a „porun
cilor11. Este o veselă ser
bare păstorească înscrisă in 
tradiția locală de un eve
niment important al calen
darului oierilor — urcatul 
turmelor la munte. De 
multi, multi ani păstorii 
Șugagului vin la porunci 
pentru a lua aminte la 
muncile (îndatoririle) cuve
nite obștii. De cițiya ani 
însă, sase la număr, alături 
de ei participă si alti oa
meni. de asemenea hălădui- 
tori pe aceste văi. Ascultă 
tăcuți poruncile primarului 
Gligor Sora. din cind în 
cind tresărind nedumeriți 
(..Ce-a zis ?“) Ia auzul unui 
cuvint cu sonoritate și în
țeles local.

Cine sînt 7 Ce rost au 
aici ? Prețuitor al tihnei in
finite la Oasa. Sadoveanu 
scria: .... cum spun, se
află undeva in tara Ardea
lului. între ținuturile Indi- 
oarei și Albei, o apă vifo
roasă. Oamenii dinspre 
cîmpie îi spun Sebeș, cei 
vechi de pe înălțimi îi zic 
încă Frumoasa**.  Ehe. ăsta-i 
rostul lor : să înfrîngă cer
bicia apei viforoase a Se
beșului, să dea un rost 
curgerii ei năvalnice. Au 
împresurat cu locuri de 
muncă neîmblînzita ană la 
Dobra. Șugag. Gîlceag. Tău, 
Fetita, Prigoana, Oasa. Au 
adus cu ei utilaje, unelte, 
schite, organizare. Era prin 
mai ’72... Construcția hidro
centralelor de pe Sebeș, la 
Gîlceag șj Șugag. a intrat 
în ritm grăbit, de se minu
nau vestitii păstori sugă- 
geni : „Ui, ce fain lucră fi
ciorii". „Faini ficiori**  con
structorii 1 Oameni de ini
mă și curaj. De multe ori, 
în acești ani, le-au stat îm
potrivă roca vicleană (cind 
prea moale, cînd prea dură). 
Iernile lungi cu geruri as
pre și nămeți, ploile mocă
nești. Dar ei mereu au bi
ruit. pentru că biruința 
este... meseria lor.

Cea mai nouă dintre bi- 
ruinti este străpungerea — 
la sfîrșitul lunii aprilie — 
a celui cie-al doilea tronson 
(șl ultimul, primul fiind 
străpuns cu 84 de zile a- 
vans. în mai 1977) dintre 
Prigoana și Gîlceag, al ga
leriei principale de aduc- 
tiune Oasa—Gîlceag, S-au 
intilnit atunci sub munte 
frații Toader și Ion Palo- 
șanu. Toader cobora dinspre

Prigoana cu brigada lui Ion 
Andreica. iar Ion urca de 
la Gilceag cu brigada pe 
care o conduce. După ce 
s-au imbrătisat (..Bun no
roc. măi ortace !“) și au 
gustat tradiționala șampa
nie. s-au apucat de soco
teli : de cind lucrează la 
galerie ? cu ce viteză de 
înaintare ? cită rocă s-a ex
tras ?

Cei de la Prigoana îna
intau în galerie de parcă 
alerga ursul după ei : sfre
deleau bămîntul în ritmuri 
record, care „răsturnau**

autocamion — n.a.). Mers 
pe jos înapoi Ia Lotru11.

în singurătatea pădurii 
maistrul Moga avea nevoie 
de ajutor. De unde să-l ob
țină ? A pornit înapoi, la 
șantierul hidrocentralei de 
pe Lotru, de unde tocmai 
sosise in acel mai dc acum 
sase ani. Răsfoind jurnalul 
său. l-am întrebat zilele 
trecute :

— Citi kilometri sînt pină 
la Lotru 7

—, Păi. să tot fie 40.
Un fel de plimbare pe 

cărări de cerb. De altfel,

Lumini
pe

Valea
Sebeșului

calculele conducerii grupu
lui de șantiere. De la Gil
ceag startul s-a dat cu doi 
ani mai tîrziu. Minerii au 
fost mereu în mare luptă 
cu roca. De aceea, probabil, 
si recordul de înaintare în 
galerie — 123 ml ne lună, 
Stabilit în iunie 1975 — a- 
partine lui Ion Andreica. 
Au fost excavați 235 000 
mc steril.

Un munte întreg, cenușiu, 
rocă sălbatică. Se numește 
acum „muntele lui Moga“, 
Poartă numele maistrului 
Ion Moga. șeful lotului Pri
goana, un vechi si experi
mentat constructor hidro- 
energetician. Unul dintre 
primii constructori sosiți ne 
Valea Sebeșului, asa cum 
reiese din prima filă a jur
nalului său — „Jurnalul de 
pe Valea Frumoasei1* : „21 
mai 1972. Atacat lucrările 
la Prigoana. S-au adus două 
buldozere si două rulote. 
Transportat rezervor moto
rină cu «Tatra». Rupt fu- 
zeta în zona carierei «Fru
moasa» (un neprevăzut șl 
nedorit accident tehnic la

mai multi constructori gră
biți au evitat ocolul prin 
Sibiu și Sebeș si au tăiat-o 
de la Lotru peste munți, la 
Frumoasa.

— Maistrul Moga are cel 
mai stabili oameni în lot — 
remarcă tovarășul Gheor
ghe Ilisiu, secretarul comi
tetului de partid al grupu
lui de șantiere Valea Sebe
șului. Peste 70 de ortaci lu
crează cu el chiar din 
Prima zi.

Numele multora dintre ei 
le-am întîlnit adesea în 
jurnalul amintit : Filian 
Serban. Alexandru Nădej
de. Ion Andreica. Grigore 
Rus... Și tot în jurnal am 
întîlnit repetat mereu : 
„terminat în avans...**,  zeci 
de lucrări importante în 
angrenajul șantierului.

Mereu mai repede, mai 
repede 1 Nici după emoțiile 
străpungerii galeriei Oașa— 
Gîlceag. nici „la iarbă ver
de* 1. la serbarea Cîmpeneas- 
că de la Sugag, nu i-am au
zit pe constructori vorbind 
despre un alt „record**.  
Preocupați de cea mai mare

viteză de înair 
lerie, record al 
nu și-au mai ar 
de cea mai... r< 
de asemenea re 
lea Sebeșului. S 
totuși. Este vo: 
formanta șofer 
Dostătcan și lori 
au parcurs 13 
ore (!) cu două 
motorină — pe 
dezlănțuit salba: 
mașinile lor m; 
tau prin zăpadă 
se la Grupul de 
apel radio de 1 
de lucru rămas 
„Terminat co 
Interveni ti urgei 
fără să șovăie. ; 
concomitent cei 
Fapta lor a răn 
în istoria anonirr 
rului ; importar 
motorina a ajur 
Dar și mai în 
faptul că la șed 
tească a santiei 
format numeros 
constructori.

Prima va intr*  
tiune hidrocentra 
Gîlceag. In uriași 
a centralei eleeti 
deocamdată linișt 
rentă liniște. Locul 
lor, al artificierii©, 
luat de montori. A 
montajul primelor 
Se lucrează atent, 
concentrat Montor 
Dinteceie muntelui I 
între ei în șoaptă, ne 
nu stirni inutil ecoul

Văzîndu-i pe schel 
urnind munții, consi 

iti apar într-aoe. 
drept „rouă Dămintului**.  
Pe unde trec ei ctitoresc 
cetăți de lumină si noi așe
zai1!. Așa cum este coche
tul cartier de vile din Șu
gag. Case zidite în piatră, 
cu întregul confort urban 
— locuințe ale constructo
rilor. „A venit nenea Do
rin I , se bucură o fetiță 
alergînd în intîmpînarea 
directorului grupului de 
șantiere. „Ce faci tu. fru
moaso o prinde în brațe 
inginerul Găbudeanu. Jocul 
zburdalnic al copiilor se în
trerupe pentru o clipă. „Ce 
notă ai «pușcat» astăzi la 
școală, Mircea 7'*,  îl întrea
bă directorul pe un orîslea. 
și el fecior de constructor. 
„10“ — vine știrb răs
punsul. Si acestea sint 
bucuriile șantierului. Viata 
si viitorul bravilor con
structori.

Ștefan DINICĂ

cinema
• Haiducul cu ochii ca stelele : 
SCALA — 9; 1145; 13.30; 16; 1845;
20,30.
• Sub luna răsturnată: CAPITOL
— 943; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• New York, New York : PA
TRIA — 9; 12,30: 16; 19,15. FESTI
VAL — 9; 12; 16; 19, FAVORIT
— 9; 12: 1645; 19,15; GRADINA 
DINAMO — 2045.
• Brigada specială : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,45; 19; 21, la grădină — 20,

BUCUREȘTI — 8.30; 10,45; 1345;
15,45; 1845 : 20,45, GRĂDINA CA
PITOL — 20,15. PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
CENTRAL ~ 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Aventurile lut Robin Hood :
CINEMA STUDIO — 10; 12; 14;
Căsătoria : — 16; 18; 20.
• Gentleman Jim : VICTORIA —
9; 1145; 13,30; 15.45; 18; 2045,
GRĂDINA FLACĂRA — 20,30.
• Mama — 945; 11; 12,45; 14.30;
1645, Sclava iubirii — 18; 20 :
DOINA,
• Un pod prea îndepărtat : FE
ROVIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, EX

CELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
MELODIA — 9; 12,30; 16: 19,30.
• Dragoste și statistică ; TIM
PURI NOI — 9; 12; 16; 19.
• Cîntă pentru mine î GRlVlȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 2045.
• Unde apa e limpede și Iarba 
verde : BUZEȘTI — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Solitarul de la fortul Humboldt: 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Joc serios : DACIA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18 : 2045.
• Ultima cină : BUCEGI — 9;
1145: 13.30; 15,45; 18; 20.
• Pentru un pumn de... ceapă :
GIULEȘTI — 9; 11; 1345; 15,30;
17,45; 20.

• Fanfan la Tulîpe — 9,45; 11,45, 
Filmul postbelic din S.U.A. — 14; 
16.15, A doua existență — 18,30, 
Bulevardul Romului — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Pentru patrie : LIRA — 15;
1845.
• Transamerica Express : CO-
TROCENI — 9; 11,45: 14,30: 17,15;
20, ARTA — 0; 12; 16; 19, la gră
dină — 2045.
• A dispărut o fată : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
e Pisicile aristocrate : FEREN
TARI — 10,30; 15,30, Amintește-ți 
de mine : 17,30; 19,30.
• Eliberarea orașului Praga : 
PACEA — 15; 18,30.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : VOLGA — 9; 12; 16; 19.

• Evadatul : GLORIA — 6; 1145; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Septembrie : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20.
• Tentacule : AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, Ia gră
dină — 20,15, TOMIS — 9; 11;
13,15; 15,30; 17.45; 20, la grădină
- 20,30.
• Iarna bobocilor : VIITORUL
15.30; 17,45; 20.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : MIORIȚA — 9; 
11; 13,15; 15,30: 17,45: 20.
• Aventurile lui Robin Hood :
MODERN — 9; 1145; 13,30; 16;
1845: 20,45. la grădină — 2045.
• Doctorul Poenaru : POPULAR
— 16; 18.
• Salty •— 9. Onoarea pierdută a

Katharine! Blum — 11,15; 13.30;
15.45; 18; 20.15 : FLAMURA.
• CU stele in păr și lacrimi în
ochi : MUNCA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : COS
MOS — 15,30: 17,45; 20.
• Poveștile piticului Bimbo: —9; 
a! șaptelea cartuș — 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20,15 : FLAMURA.
• Eu, tu șl Ovidiu : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : GRA
DINA BUCEGI — 20,15.
• Scufundarea Japoniei : GRA
DINA BUZEȘTI - 20,15.
• Zmeul de hîrtie : GRĂDINA 
FESTIVAL — 20.

• Urmăriți fără vină : GRADINA 
LIRA — 2045.
• Africa Express : GRADINA 
TITAN — 2045.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
GRADINA PARC HOTEL — 20,15.

teatre 

vară Herăstrău) : Nu am încredere 
în bărbați — 20.
• Teatrul Giuleștî (la sala Majes
tic) : Serenadă tîrzie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Nevestele 
vesele din Boema — 20, (sala Sa
voy) : Salutări de la Vasile —
19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școa
la generală nr. 135, cartier Fe
rentari) : O poveste cu cîntec — 
—10, la Școala generală nr. 98, 
(cartier Berceni) : Fata babei șl 
fata moșneagului — 18,

i
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru felicitările și 
urările de bine pe care Excelența Voastră a avut amabilitatea să mi le 

’transmită cu ocazia zilei mele de naștere.

t V
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Teleșcoală. Consultații in sprijinul 

candldațllor la concursul de ad
mitere in tnvăț&mlntul superior

16,33 Curs de limbă rusă
li;05 Consultam medicale
17.25 Reportaj pe glob : Zambia
17.45 Publicitate
17,50 Telecronlca pentru pionieri
18,10 Program Interpretat de corul de 

cameră ,,Miorița" al Casei de cul
tură a sindicatelor din Reșița

18.25 România pitorească
18,55 Exigența — semnul de calitate al 

generației noastre

HUȘI Sporuri de producție 

pe seama creșterii productivității muncii
Pe tînăra platformă 

industrială a orașului 
Huși se remarcă din 
ce în ce mai mult 
succesele colectivului 
Întreprinderii de trico
taje „Moldova". Un 
bilanț care relie
fează că în lunile 
acestui an planul pro
ducției nete a fost de
pășit cu 2,6 la sută 
fată de prevederi. 
Inginerul Paul Moro- 
sanu. directorul între- 
piinderii. apreciază că

sporurile de producție 
fizică au fost si sint 
determinate de crește
rea productivității 
muncii. Totodată s-au 
obtinut apreciabile e- 
conomii de mate
rii prime si mate
riale. Stimularea ac
țiunii de autoutila- 
re impusă de adapta
rea de noi dispozitive 
la mașinile de con
fecții. potrivit cerințe
lor tehnologiei noilor 
produse, a contribuit Ia

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT e SPORT

„Cupa Europei" 
la pentatlon 

modern
După patru proba, in competiția de 

pentatlon modem „Cupa Europei", 
care se desfășoară la București, con
duce selecționata R.S.F.S. Ruse — cu 
16170 puncte urmată de Csepel Bu
dapesta — 16 040 p. Legia Varșovia — 
15 788 p. Olimpia București —15 634 p. 
Slavia Sofia — 15 514 p, Hessischer 
Verbandt (R.F. Germania) — 15 078 p. 
Fiamme d’Oro (Italia) — 14 978 p. 
Southern Club (Anglia) — 14 478 p, 
Wiener Neustadt (Austria) — 12 120 p 
Si Panhellinios (Grecia) — 10 998 p.

Cel mai bun rezultat individual, 
după patru probe, il deține O. Bulga
kov (R.S.F.S. Rusă) — 4 240 puncte, 
urmat de S. Rotkiewicz (Legia Varșo
via) — 4 212 puncte și N. Nikolov 
(Slavia Sofia) — 4 134 puncte.

Proba de tir a fost cistigată pe 
echipe de Slavia Sofia — 3 912 punc
te. iar la individual de italianul Carlo 
Massulo — 1 066 puncte. In proba de 
înot, victoria pe echipe a revenit 
formației Csepel Budapesta — 4 680 
puncte, iar la individual sportivului 
englez Michael Mumford — 1238 
puncte.

Competiția se încheie astăzi cu 
proba de cros.

În cîteva rînduri
• Astăzi încep întrecerile compe- 
ției internaționale de caiac-canoe 
legata Snagov", la care participă — 
ituri de cei mai valoroși sportivi 
nânl — campioni din Australia, 
Igaria, R. D. Germană, Ungaria și 
t.S.S. în prima zi, se var disputa 
ile și recalificările, vineri urmlnd 
e desfășoare finalele curselor de 
■n și 1 000 m. Sîmbătă, în ultima 
nt programate probele de fond.

în turul trei al probei de dublu 
lin din cadrul turneului inter- 
lal de tenis de la Wimbledon, 
hea Virginia Ruzici (România), 

Jausovec (Iugoslavia) a învins 
5, 7—9. 6—3 pe Lesley Charles, 
e Wooldridge (Anglia).

irneul internațional de tenis de 
.ibledon a programat miercuri 

„.-amiază semifinalele probei de 
■ mplu femei, în care s-au înregistrat 
•rmătoarele rezultate : Chris Evert — 

"irginla Wade 8—6, 6—2 ; Martina 
-avratilova — Evonne Goolagong 

2—6. 6-4. 6-4.
• Turul ciclist al Franței a conti

nuat cu desfășurarea etapei a 5-a : 
Maze-Montgeoffrey (244 km), care a 
coincis cu intrarea caravanei sporti
ve pe șoselele muntoase din Pirinei. 
Victoria a revenit belgianului Freddy 
Maertens, unul din favoriții cursei, 
care a fost cronometrat cu timpul de 
7h00’16”. Pe locurile următoare s-au 
clasat, in același timp cu învingă
torul, olandezul Karstens și francezul 
Esclassan. în clasamentul general 
individual conduce vest-germanul 
Klaus Peter Thaler, urmat la 6” de 
olandezul Gerrie Knetemann și la 
40” de Joseph Bruyer (Belgia).

OLAV
Regele Norvegiei

18.30 1001 de seri
10.30 Telejurnal
20,00 Ora tineretului
21,00 Telerecltal : Viorica Farkas
22,05 „Ce colt de lume-1 mai frumos..."

— muzică ușoară contemporană
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 8

20,00 Concertul Orchestrei simfonice a 
Radlotelevlzlunil. Dirijor : loslf 
Conta, Carol Litvin, Ionel Perlea. 
In program : Eminesciana III, de 
Pascal Bentoiu; Concertul nr. 3, 
de Prokofiev, solist Vladimir 
Krainev; Preludiu șl Moartea Isol- 
del, de R. Wagner

21,10 Telex
21,13 Un fapt văzut de aproape
21,35 Emisiune de știință
22,00 închiderea programului

lansarea In fabricație 
a articolelor de trico
taje din bumbac. Efi
cienta sporită a mun
cii Ia „Moldotex" se 
și regăsește în bene
ficiul suplimentar față 
de plan. înscris in fon
dul întreprinderii.
Crăciun LA1UCI 
corespondentul 
„Scînteii"

In fotografie : sec
ția confecții-tricot. 
(V. Botoșanu).

Ce-i lipsește rugbiului nostru pentru o afirmare 
constantă în arena internațională

încheierea recentă a campionatului 
național de rugbi —♦ care a consfin
țit, pentru a treia oară în ultimii 
patru ani, victoria clubului Farul 
Constanța — a pus punct, și in a- 
ceastă disciplină, activității competi- 
ționale interne. Prelungirea sezonului 
ceva mai mult decit in mod obișnuit 
s-a datorat, cum bine se știe, unor 
obligații pe plan internațional ale 
echipelor noastre reprezentative : 
campionatul european (locul doi, 
după echipa Franței, în fața căreia 
am pierdut la limită în deplasare) 
și, nu prea de mult, vizita reprezen
tativei B a Angliei (pentru două 
jocuri — la București, cu selecționa
ta Capitalei, și la Constanța, cu re
prezentativa B a României).

Peste puțină vreme, rugbiul româ
nesc se va afla din nou in con
fruntare directă (în cadrul viitoarei 
ediții a campionatului european și 
în cîteva meciuri amicale) cu rug
biul francez, cu cel din Anglia și 
din Țara Galilor. Atit turneul din 
octombrie în Marea Britanie (7 
jocuri cu 7 echipe puternice), cît și 
partida cu Franța de la București (3 
decembrie) reprezintă revanșe de 
prestigiu în care rugbiștii noștri tre
buie să se prezinte la un nivel su
perior evoluțiilor lor din sezonul tre
cut, astfel incit să țintească și să 
forțeze cu șanse reale posibila și do
rita victorie. Despre trecutele și 
viitoarele partide ale echipelor noas
tre cu sportivii britanici și francezi 
am purtat o discuție la Federația 
română de rugbi.

Prima noastră întrebare a fost : 
Cum apreciați jocul fi rezultatele e- 
chipelor noastre naționale in anul 
competițional recent incheiat 1

Ovidiu Marcu, secretar al F.R.R. : 
Rugbiul românesc își menține pres
tanța, căutînd să și-o întărească per
manent. Acest lucru însă nu se poa
te face numai la nivel de echipe re
prezentative. în activitatea noastră 
— în primul rînd la cluburi și aso
ciații — este necesar să se instau
reze un suflu nou. Pe toate planu
rile : organizatoric, in inițiere, pre
gătire și perfecționare și — nu în ul
timul rind — in privința conștiincio
zității, seriozității de a duce neapă
rat la capăt ceea ce ne propunem să 
facem. Numai așa putem evita in
constanța și nesiguranța în joc la 
echipele noastre reprezentative.

Valeriu Irimescu, antrenor federal: 
Referindu-mă la prima reprezenta
tivă, pot spune că, deși a fost masiv 
întinerită și n-a putut conta perma
nent pe toți jucătorii de bază (de- 
veniți indisponibili din diferițe cau
ze), s-a comportat la un nivel satis
făcător. în ciuda faptului că rugbiul 
nostru are jucători cu calități apre
ciate, care și-au dovedit deseori ca
pacitatea competițională în fața unor 
parteneri de mare reputație, jocul 
echipelor noastre nu se ridică însă 
în mod constant la nivelul adversa
rilor de prima mină. Aceasta face 
să nu ne putem fructifica pe de-a-n- 
tregul șansele. De ce ? Ca să fim 
sinceri, nu toți jucătorii sînt îndea

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Juan Uslar 
Pietri, a oferit miercuri o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Vasile Patilineț, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Constantin 
Stătescu, ministrul justiției, Hie Ra
dulescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Con
stantin Nită, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
nationale, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, personalități ale 
vieții cultural-științifice, generali și 
ofițeri superiori.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
In continuarea vizitei pe care o în

treprinde in țara noastră, la invitația 
Marii Adunări Naționale, delegația 
parlamentară din Australia, condusă 
de J. W. Bourchier, a vizitat, in 
cursul zilei de miercuri. Șantierul 
naval din Constanța, Stațiunea de 
cercetări viticole Murfatlar și sta
țiuni turistice de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre.

★
Miercuri dimineața, tovarășul 

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Carlo» dos 

juns de ambițioși în pregătire; nu 
manifestă conștiinciozitate' maximă, 
nu caută să se autodepășească. Doar 
din talent și din calități fizice nu 
pot rezulta cine știe ce performanțe. 
Este adevărat, noi, activiștii federa
ției, sintem preocupați mult (poate 
prea mult...) de rezolvarea proble
melor echipelor reprezentative, ț Nu 
ne facem insă timp (și nu numai din 
vina noastră) pentru a ne exercita 
obligațiile de control și îndrumare 
în centrele rugbistice din toată țara. 
Din experiența mea — de fost, pînă 
nu prea demult, jucător, și din cea 
actuală, de antrenor federal — pot 
să afirm că există o prea mare di
ferență intre ce trebuie și este obli
gată să facă echipa națională Și ac
tivitatea curentă din cadrul echipe
lor de club. Cum să pretinzi o tac
tică specială, o concepție de joc ele
vată, aplicată fără greș, echipei na
ționale, cînd tehnica, elementele ei 
de bază nu sînt stăpinite la perfecție 
de toți jucătorii ? Pentru a realiza 
creșterea valorică a echipei națio
nale — trebuie ca măsurile stabilite 
de federație să devină lege obliga
torie pentru toți, pentru noi, cei ce 
lucrăm direct în acest domeniu, dar 
și pentru forurile sportive locale sau 
departamentale. Spun astfel pentru 
că, în cazul unora dintre acestea, 
despre rugbi mai mult se discută 
decit se face. E timpul ca faptele 
să ia locul vorbelor !

...Deschizînd acest subiect, inter
locutorii noștri au subliniat că mă
surile și indicațiile federației — in- 
cluzînd, firește, și aspectele pregăti
rii tehnice — nu sint aplicate cu 
promptitudine de toți antrenorii, de 
toate cluburile și asociațiile sportive 
care au echipe de rugbi. Planul de 
dezvoltare a activității rugbistice — 
întocmit pe baza Programului apro
bat de conducerea de partid privind 
dezvoltarea activității de educație 
fizică Și sport în perioada 1976—1980 
— este de-acum stabilit și cunoscut 
în județe, dar el trebuie să fie res
pectat și aplicat întocmai. fiecare 
iubitor al rugbiului făcindu-și din 
aceasta o obligație șl o datorie de 
răspundere, de onoare.

Numărul formațiilor de rugbi, al 
centrelor rugbistice s-a mărit in ul
tima vreme; este un fapt îmbucură
tor. Se manifestă însă multe defi
ciențe în organizarea activității aces
tora. Cauze sint mai multe. Califi
carea instructorilor, și chiar a unor 
antrenori, nu ține pasul cu actualul 
stadiu de dezvoltare a acestui sport. 
Retragerea din prima linie a unor 
specialiști cu calificare înaltă (unii 
au renunțat total, alții funcționează 
la echipe... anonime, cu jucători fără 
perspectivă) a făcut ca numărul an
trenorilor cu experiență să devină 
insuficient. Selecția și pregătirea co
piilor, a juniorilor, chiar și la echipe 
divizionare, se desfășoară, în multe 
cazuri, în condiții necorespunzătoare: 
undeva, pe tțn teren neamenajat, cu 
echipament și baloane insuficiente, 
sub îndrumarea unor instructori cu 
calificare modestă. Pină și echipe 
din divizia A, ca Dinamo București,

zilei
Santos Veras, noul ambasador al 
Republicii Federative a Braziliei, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
Sub egida Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste, miercuri seara a 
avut loc. la Opera Română din Bucu
rești. un spectacol de gală prezentat 
de Ansamblu] de balet din Camaguey 
— Republica Cuba, care întreprinde 
un turneu în țara noastră în cadrul 
planului de colaborare culturală din
tre Republica Socialistă România și 
Republiai Cuba. După București, ba
lerinii cubanezi vor fi oaspeții publi
cului din Galati, Iași. Tg. Mureș și 
Brașov. La spectacol au asistat re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ministerului 
Afacerilor Externe. Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost de fată dr. Humberto 
Castello, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, alti șefi de misi
uni diplomatice acreditați în tara 
noastră, membri ai carpului diploma
tic.

★
Miercuri a părăsit Capitala Taieb 

Sahbani, ambasadorul Republicii Tu
nisiene. oare si-a încheiat misiunea 
în Republica Socialistă România.

(Agerpres)

Dicționare noi 
ale limbii române

în seria noutăților editoriale ale 
săptăminii se disting două lucrări de 
largă informare, instrumente utile în 
cunoașterea limbii române, rod al 
preocupărilor unor colective de cer
cetători din Capitală si din tară.

Editura Academiei anunță apariția 
„Dicționarului de neologisme" de 
Florin Marcu și Constant Maneca, 
lucrare ce răspunde pe deplin exi
gențelor lexicografice actuale. Acest 
lexicon al neologismelor limbii noas
tre. considerate din punct de vedere 
semantic, morfologic, ortoepic si or
tografic. reunește cuvintele apărute 
în ultima etapă de evoluție a limbii 
române. De remarcat faptul că ediția 
actuală, a III-a, a fost îmbogățită 
cu peste 30 la sută material nou, ar
ticolele apărînd restructurate. Pe 
lîngă cuvintele nou apărute de-a lun
gul ultimului deceniu, dicționarul 
mai inserează și pe acelea care nu 
și-au creat încă un statut lexical în- 
greunînd lectura unor texte. Citito
rul găsește la fiecare cuvînt indica
ții privind clasa morfologică, infor
mații stilistice (domeniul de circula
ție. variantele lexicale, recomandări 
de folosire), ortografice (variate 
grafii, forme aberante), ortoepice și 
gramaticale, precum și explicații 
privind etimologia termenilor. Prin 
structura sa, lucrarea întrunește ca
litățile unui dicționar explicativ și 
enciclopedic. Și. așa cum subliniază 
acad. Alexandru Graur în prefață, 
„nu numai cititorii, ci și limba în
săși cerea o nouă ediție a dicționa
rului adusă la zi".

O altă noutate ne este semnalată 
de Editura științifică si enciclopedi
că : „Dicționarul analogic si de si
nonime al limbii române". Circa 
40 000 de cuvinte si locuțiuni. cu 
precădere din lexicul activ al limbii 
noastre, sînt grupate aici in funcție 
de apropierea lor semantică. Pentru 
a facilita utilizarea lucrării, autorii 
au redactat doi indici — al grupuri
lor analogice si al tuturor cuvintelor 
cuprinse în dicționar.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 iulie. în țară : Vreme în răcire, 
începînd din vestul țării. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea ploi, care 
vor avea și caracter de aversă, însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
în Oltenia, Banat, Crișana, Transilva
nia, Maramureș șl nordul Moldovei, 
precum și în zonele de deal și de 
munte. Pe alocuri, cantitățile de pre
cipitații vor depăși 20 de litri pe metru 
pătrat în 24 de ore. Vint moderat, cu 
intensificări locale de scurtă durată 
(50—60 km pe oră), predominînd din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai 
ridicate pe litoral, iar cele maxime 
între. 18 și 28 de grade, local mai ri
dicate în sud-estul țării la începutul 
intervalului. Izolat, grindină. în Bucu
rești : Vreme călduroasă la început, 
apoi în răcire. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea ploi care vor avea și 
caracter de aversă însoțite de descăr
cări electrice în a doua parte a in
tervalului. Vint moderat, cu intensifi
cări de scurtă durată.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 IULIE 1978

Extragerea I : 33 39 23 1 45 22.
Extragerea a II-a : 19 41 35 27 

40 10.
FOND TOTAL DE CÎ$TIGURI : 

984 956 lei din care : 238 952 lei re
port categoria 1.

O nouă tragere 
„LOTO-2“

La 9 iulie 1978 se va desfă
șura prima tragere „LOTO-2" a 
lunii. După cum se cunoaște, 
la tragerile „LOTO-2" se extrag 
75 numere diferite (de la 1 
la 75) din care se efectuează — 
în continuare — trei extrageri, 
fiecare de cite patru numere. 
Cîștigurile tragerilor „LOTO-2" 
se acordă pe 6 categorii : cate
goria I — primele 3 numere ale 
uneia din cele 3 extrageri. în 
ordinea extragerii ; categoria II 
— primele 3 numere ale uneia 
din cele 3 extrageri, indiferent 
de ordinea extragerii : catego
ria III — 3 din cele 4 numere 
ale uneia din cele 3 extrageri ; 
categoria IV — 3 numere din 
cele 8 ale extragerilor I șl a 
II-a. luate la un loc : catego
ria V — 3 din cele 12 numere 
ale extragerilor I. II si III lua
te la un loc : categoria 6 — 2 
din cele 4 numere ale uneia din 
cele 3 extrageri. Cîștigurile pri
melor patru categorii au valoa
re unitară variabilă, iar cele ale 
categoriilor cinci și șase au va
loare unitară fixă.

O variantă simplă poate ob
ține un singur cîștig si anume 
cel de categoria cea mai mare 
dintre cele șase posibile. La 
tragerile „LOTO-2" se pot ob
ține autoturisme „Dacia 1300". 
Ele se acordă în cadrul valorii 
unitare a cîștigului de la una 
sau mai multe categorii, precum 
și în cadrul tuturor ciștigurilor 
de pe un bilet, dacă este cel 
puțin egală cu contravaloarea 
autoturismului. Se participă pe 
bilete seria „R“ de 10 lei. com
pletate fie cu o variantă sim
plă achitată integral, fie cu pa
tru variante Simple achitate fie
care in proporție de 25 la sută. 
Indiferent de cota jucată, toate 
biletele iau parte Ia cele 3 ex
trageri. Procurarea biletelor — 
pină la 8 iulie.

Actualități
din țările socialiste

U. R. S. S.

Echipajul navei cosmice „Soiuz-30“ 
a revenit pe Pămint

Echipajul 
format din 
cosmonaut 
Piotr Klimuk 

cosmic 
pilotul- 
sovietic 

si cerce-
tătorul-cosmonaut Mi-
roslaw Hermaszewski, 
cetățean al R.P. Po
lone. lansat în cadrul 
programului „Inter- 
cosmos", la a cărui 
realizare la parte ac
tivă si România, a re
venit pe Pămint la 5 
iulie.

Episodul final al ex
pediției — aterizarea 
capsulei de coborire — 
s-a derulat în condiții 
optime, intr-o zonă 
situată la aproximativ 
30 km de orașul 
Țelinograd.

Pe ruta de întoar
cere. cei doi membri 
ai echipajului au că
lătorit cu același ve

R. S. F. IUGOSLAVIA

Din nou prezenți pe șantierele de muncă patriotică
Și în vara aceasta, 

pe numeroase șantie
re din Iugoslavia vor 
răsuna din nou cinte- 
cele entuziaste ale ti
nerilor constructori 
voluntari. Acțiunea 
începută cu mai bine 
de trei decenii în ur
mă de prima genera
ție postbelică, animată 
de dorința fierbinte de 
a reconstrui cit mai 
rapid patria devastată 
de război, este conti
nuată an de an de 
băieți și fete din toate 
colturile țârii, dornici 
să contribuie la edifi
carea Iugoslaviei noi, 
socialiste.

Un mare număr de 
tineri au cerut să lu
creze la construirea

R. D. GERMANĂ

Noi complexe arhitecturale la Berlin
Unul din cele mai 

mari complexe de lo
cuințe din R.D. Ger
mană începe să cape
te contururi in extre
mitatea estică a Ber
linului. Pe o suprafa
ță de 6 kmp urmează 
să se construiască ra
ionul 9, ansamblu ur
banistic de proporțiile 
unui oraș cu peste 
100 000 de locuitori. La 
Începutul anului trecut 
el exista doar sub for
ma proiectelor și ma
chetelor. Acum, citeva 
blocuri cu circa 400 de 
apartamente și-au pri
mit locatarii, urmlnd 
ca pină la sfîrșitul a- 
nului în curs perime
trul construit să cu
prindă în total 4 700 
apartamente. Rețelele 
de canalizare, termo- 
ficare, electrice și de 
telefon sînt instalate 
în tuneluri subterane, 
pentru ca eventualele 
reparații să nu nece
site îndepărtarea as
faltului străzilor.

Pe măsura extinde

hicul spațial — nava 
de transport „Soiuz- 
30". cu care au plecat 
la 27 iunie de pe cos- 
modromul Baikonur 
și care a fost cuplată 
apoi la stația orbitală 
„Saliut-6". formind. 
împreună cu aceasta 
și cu nava „Soiuz-29". 
un complex spatia! 
compus din trei ve
hicule.

După desprinderea 
navei „Soiuz-30“, pe 
orbita circumterestră 
continuă să evolueze 
tandemul spatial .,Sa
liut-6" — „Soiuz-29“,
pilotat de membrii 
echipajului de bază — 
cosmonautil sovietici 
Vladimir Kovalionok 
și Alexandr Ivan- 
cenkov.

Klimuk 81 Her

celei de-a doua linii a 
căii ferate Samac — 
Sarajevo, pe traseul 
Doboj — Zenița. Ei 
reeditează în această 
vale a rîului Bosna 
acțiunea înaintașilor 
care, in 1947, au unit 
printr-o cale ferată 
lungă de 242 km par
tea centrală a țării, 
bogată în materii pri
me, cu principalele 
magistrale feroviare. 
De-a lungul acestei 
căi ferate s-au dez
voltat in răstimpul ce 
a trecut cîteva centre 
industriale mari, din
tre care cel mai im
portant este Zenita. 
Printre constructorii 
de azi se află copiii 
constructorilor de altă

rii spațiului locativ, 
sint înălțate și celelal
te dotări edilitare și 
sociale, care. înainte 
de a fi folosite de noii 
locatari, slujesc con
structorilor. Primele 
străzi și drumuri de 
acces, primul magazin 
universal, in care nu
mai spațiul comercial 
are o suprafață de 
1 500 mp, au fost gata 
incă din primăvara 
anului trecut. Cîteva 
luni mai tîrziu, primul 
tren electric poposea 
în noua gară din ra
ionul 9 al orașului și 
tot aici își deschidea 
porțile cea dinții școa
lă. într-unul din ma
rile edificii ale acestei 
zone construite func
ționează un complex 
format din restaurant 
și cantină, cofetărie, 
sală de conferințe și 
camere de odihnă pen
tru numeroșii lucră
tori de pe șantier. La 
aceste unități se vor 
adăuga, pînă la finele 
anului, încă două ma

R. P. D. COREEANĂ

maszewski au adus la 
sol o bună parte din 
rezultatele cercetări
lor științifice si expe
rimentelor tehnice, 
tehnologice sl medico- 
biologice efectuate de 
echipajele duble, re
unite in decursul 
„Săptămînii Intercos- 
mos". Este vorba de 
capsule cu substanțe 
și materiale metalur
gice. obținute cu 
ajutorul instalației 
„Splav", Imagini foto
grafice ale unor por
țiuni ale scoarței te
restre și suprafeței 
oceanului planetar, 
inserții cu mostre bio
logice. probe medicale 
și rezultatele altor 
cercetări.

M. CORUT

dată, dar și mulți „ve
terani", care vor lucra 
din nou la „artera fe
roviară a tinereții lor".

Unul din cele mai 
îndrăgite șantiere de 
muncă patriotică este 
„Insula tineretului" 
din arhipelagul Sibe- 
nik. Cu numai cîțiva 
ani în urmă, insula 
era un pămint plin de 
hățișuri, nelocuit, deși 
se află situată la nu
mai 30 km depărtare 
de orașul cu același 
nume, renumit pentru 
arhitectura sa. Tine
retul va face din acest 
meleag o stațiune tu
ristică, locul de întîl- 
nire a pionierilor și 
tinerilor din Iugosla
via și din alte țări.

gazine universale, cinci 
școli, șase grădinițe- 
creșe, o policlinică, un 
complex de prestări 
de servicii și un că
min pentru bătrini.

Combaterea zgomo
tului, a poluării urba
ne a stat incă de la 
început, in atenția pro- 
iectanților. Punctele 
de parcare a mașinilor 
sint amplasate in afa
ra zonei locuite, spa
tiile dintre clădiri 
fiind destinate pentru 
scuaruri și alei, tere
nuri de sport și joacă, 
în afară de aceasta, pe 
un teren accidentat se 
amenajează un parc 
de odihnă cu un lac 
artificial și bogate 
plantații de pomi.

Lucrările la acest 
mare obiectiv urbanis
tic urmează să se în
cheie în 1985. rind vor 
fi terminate toate cele 
35 000 de apartamente 
planificate, 12 comple
xe alimentare, 30 cre- 
șe și grădinițe, 30 
școli, un spital și două 
policlinici.

• IN APĂRAREA SĂ
NĂTĂȚII COPIILOR. Mi
nisterul francez al Sănătății, îm
preună cu Comitetul centru edu
cație sanitară, a initiat o cam
panie pe scară națională împo
triva fumatului in rîndurile co
piilor si tineretului, campanie 
care va atinge apogeul anul vii
tor. proclamat de către Națiu
nile Unite „Anul international 
al copilului". în cadrul acestei 
acțiuni vor fi transmise la tele
viziune circa 100 de filme de 
cite o jumătate de minut, se 
vor publica articole în Presă, vor 
fi editate afișe de propagandă 
în sute de mii de exemplare. 
Ideea fundamentală, sub egida 
căreia se va desfășura campa
nia : țigara a ajuns, din păcate, 
să reprezinte pentru multi tineri 
un simbol — în realitate cu to
tul iluzoriu — al vîrstei adulte. 
Tineretul trebuie să se convingă

însă că fumatul nu reprezintă 
forța adultului, ci slăbiciunea sa. 
trebuie să-si dea seama că a 
fuma, departe de a fi un semn 
de bărbăție, este un indiciu al 
puerilității..

• CONGRESE LA... 
TELEFON ? într-un viitor 
destul de apropiat s-ar putea ca 
unele reuniuni — care necesită 
In mod normal deplasări la mari 
distante — să se tină in cabi
netul participantilor aflati în 
contact unul cu altul printr-un 
sistem multilateral de legături 
video-telefonice. în R.F.G. se 
experimentează în prezent un 
astfel de sistem care nu numai 
că permite comunicarea directă, 
dar creează, într-un fel, ambian
ța unei reuniuni. într-adevăr, pe 
ecranul aparatului pot fi priviți 
simultan patru interlocutori care 
discută între ei.

• O PICĂTURĂ IN
TR-O MARE. Cu ajutorul 
unei instalații spectrometrice 
create de specialiștii Institutului 
de fizică si matematică al Aca
demiei de științe a R.S.S. Ucrai-*  
niene se poate cu ușurință iden
tifica chiar si o picătură de 
substanță chimică într-un volum 
de apă rit Marea Caspică 1 Cu 
ajutorul aparatului respectiv, 
specialiștii institutului au reușit, 
de asemenea, să identifice ne 
cale spectrală doi compuși foar
te asemănători ai unei anume 
substanțe chimice, compuși care 
pină acum nu puteau fi deosebiți 
cu nici un alt fel de mijloace.

• ÎMPOTRIVA PO
LUĂRII MICULUI E- 
CRAN. Marea firmă ameri
cană de comenzi la domiciliu 
„Sears Roebuck" a avertizat de

Universitatea Timișoara — care au 
fost de mai multe ori campioane ale 
țării (dinamoviștii au cucerit chiar 
și „Cupa campionilor europeni") — 
sau Minerul Gura Humorului, nu 
dispun de terenuri proprii pentru 
a-și desfășura antrenamentele și jo
curile oficiale. In această ordine de 
idei este de subliniat că, în general 
(excepțiile fiind foarte puține), 
rugbiul nu are o bază proprie de 
pregătire. Dar nici nu se întreprind 
permanent demersurile necesare. 
Este, fără îndoială, obligația clubu
rilor și a forurilor județene care au 
echipe de rugbi divizionare de a 
asigura acestora în primul rind un 
teren propriu de antrenament și de 
joc. Curios este și faptul că nici 
planul de dezvoltare al F.R.R. pe 
anii 1977—1980 nu prevede obiective 
concrete in acest sens 1 După cum. 
la fel de surprinzător. în domeniul 
pregătirii cadrelor planul respectiv 
prevede doar... „perfecționarea prin 
cursuri scurte a antrenorilor din 
unitățile de performanță" 1! Indiscu
tabil, sînt omisiuni de neadmis 
într-un sport care își propune, și 
căruia 1 se pretind, rezultate con
stant valoroase pe plan internațional.

Este evident că rugbiul nostru are 
nevoie de o mai largă înțelegere 
din partea forurilor sportive locale, 
de sprijin permanent și competent, 
la nivelul ce-1 solicită prezența sa în 
arena mondială. Se cere însă îm
bunătățită substanțial și activitatea 
forului de specialitate, a colegiilor 
și comisiilor acestuia. Sistemul com- 
petițional, modul de formare și per
fecționare a cadrelor, adoptarea unei 
concepții unitare de joc, potrivit ca
lităților rugbiștilor noștri și la ni
velul ce-1 pretinde participarea cu 
succes la cele mal mari competiții 
internaționale, pregătirea juniorilor, 
asigurarea bazei materiale proprii
— iată numai cîteva din obiectivele 
pe care conducerea federației, în 
colaborare cu factorii de decizie din 
mișcarea noastră sportivă, trebuie 
să le realizeze în etapa următoare 
și în anii următori. Dar, pentru a le 
rezolva — repede, bine și definitiv
— este primordial necesar să... și le 
propună ! Și apoi să acționeze ferm
— în Strinsă conlucrare cu cluburile 
și organele sportive, cu • forurile lo
cale — pentru traducerea în viată, 
pas cu pas. a măsurilor stabilite in 
prealabil de comun acord. Tot așa 
cum, pentru afirmarea deplină a 
rugbiului nostru este absolut nece
sar ca toți specialiștii săi, indiferent 
că lucrează la federație sau la clu
buri. să respecte aceleași rigori, să-și 
unească gindurile și acțiunile, să 
colaboreze mai strîns.

Rugbiul românesc dispune de reale 
posibilități pentru a rămîne perma
nent în rîndtil sporturilor de elită 
ale țării, pentru a se afirma pe de
plin și constant în arena internațio
nală. Trebuie insă mai multă grijă 
pentru această disciplină sportivă și 
mai multe eforturi din partea celor 
ce-o slujesc direct 1

Ion DUM1TRIU

curind societățile de televiziune 
că își va sista anunțurile publi
citare dacă acestea vor continua 
să fie transmise prin intercalare 
în filme cu subiect pornografic 
sau care exaltă violenta. Patro
nii firmei — explică ziarul „Fi
nancial Times" din Londra — nu 
devenit dintr-o dată moraliști, 
întrucit, contrar așteptărilor ce
lor care girează afacerile stații
lor de televiziune, spectatorilor 
americani le repugnă tot mai 
mult acest gen de „artă" care a 
invadat micul ecran. Or. ac,casta 
se repercutează implicit asupra 
vinzării produselor comerciale, 
întrucit. nemaivizionînd progra
mele respective, telespectatorii 
nu mai au nici prilejul să ur
mărească anunțurile publicitare, 
transmise in mod traditional în 
cursul unor scurte pauze, chiar

în timpul acestor programe. 
Deoarece publicitatea constituie 
sursa principală de venituri a 
societăților de televiziune, s-ar 
putea ca. în sfîrsit. să aibă loc 
o depoluare a emisiunilor, refcla- 
mată tot mai insistent de opinia 
publică.

• RADIOGRAFIE LA 
PATUL BOLNAVULUI. 
Pentru a evita deplasarea unor 
bolnavi in stare critică oină la 
centrul de radiografie, filiala 
suedeză a firmei „Siemens" a 
conceput un aparat de radiogra
fie mobil (în fotografie) care 
poate rula ușor și fără zgomot 
pînă la patul pacientului. Acu
mulatorii cu care este dotat îi 
conferă totală autonomie fată de

cat în memoria țiganilor care au 
căzut victime nazismului în Eu
ropa ocupată de hitleristi. Data 
este simbolică. întrucit la 1 au
gust 1943 au fost uciși prin ga
zare la Auschwitz 5 000 de deți
nuți din așa-numitul „Zigeuner 
KZ“. Monumentul de 3,60 metri, 
turnat în bronz, este lucrarea 
sculptoriței olandeze. Heleen 
Levano. El reprezintă, în formă 
stilizată, un foc nilniitor. în ju
rul căruia se refugiază o fami
lie de țigani prigoniți.

rețeaua de energie electrică. A- 
paratul, care permite o expozi
ție de pină la o miime" de se
cundă, este recomandat îndeo
sebi în cazul unor îngrijiri me
dicale intense.

• IN MEMORIA VIC
TIMELOR NAZISMULUI. 
La Amsterdam va fi dezvăluit, 
la 1 august, un monument ridi

• BREVET INTERNA
ȚIONAL. Pcntru inventa
torii din țările Pieței comune să
nu mai fie nevoiti să înainteze
o cerere de brevetare a inven
țiilor lor în fiecare din țările 
membre, a fost creat, un brevet 
intefeomunitar. Simplificînd mult 
formalitățile de rigoare, breve
tul apără. în mai mare măsură

decit pînă acum, interesele in
ventatorilor și, totodată, asigură 
o circulație mai rapidă a ideilor 
valoroase. înlesnește materiali
zarea concomitentă a acestora 
in mai multe țări.

• „AMAZOANE" PE 
RIN? Săpăturile efectuate în 
turbăriile din Saxonia de ios si 
Westphalia au scos la iveală 
vestigii ale civilizației vechilor 
populații germane. A atras în
deosebi atenția descoperirea in 
mai multe necropole, datind din 
perioada 350 î.e.n. — 300 e.n. a 
resturilor pămintestl ale unor 
tinere femei, echipate cu scuturi, 
săbii, lănci, arcuri și săgeți. îm
brăcămintea lor prezintă puține 
deosebiri față de cea a bărbați
lor ce participau la lupte. Se pre
supune că vechii germani pri
meau în timpul bătăliilor un 
aiutor activ din partea femeilor.
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LA GENEVA AU ÎNCEPUT

LUCRĂRIIE CONSILIULUI ECONOMIC SI SOCIAL AL 01B.
GENEVA 5 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva s-a des
chis miercuri sesiunea ordinară a 
Consiliului Economic și Social 
al ‘O.N.U. (ECOSOC). In cadrul 
dezbaterilor un loc important va re
veni situației din țările în curs de

SAN MARINO

Acord realizat de Partidul Comunist pentru 
formarea viitorului guvern

SAN MARINO 5 (Agerpres). — 
Partidul Comunist Sanmarinez, 
însărcinat cu o misiune de explorare 
In vederea formării noului guvern, a 
ajuns la un acord cu Partidul Socia
list și cu Partidul Socialist Unitar 
pentru formarea viitorului guvern — 
se anunță într-un comunicat dat pu-

★
Criza politică din San Marino a 

izbucnit la 18 noiembrie anul trecui, 
in urma unor neînțelegeri intre 
partidele democrat-creștin și socia
list, care formau guvernul de coali
ție. Socialiștii s-au pronunțat atunci 
pentru participarea la conducerea 
problemelor țării și a Partidului Co
munist, dar democrat-creștinii s-au 
opus categoric colaborării cu comu
niștii. După mai multe încercări 
nereușite ale diferitelor partide de a 
soluționa criza guvernamentală s-a 
recurs la organizarea alegerilor anti-

După dialogul de la Ankara 

Convorbirile greco - turce vor 
continua la Atena

ANKARA 5 (Agerpres). — în urma 
unei decizii luate de primii miniș
tri ai Greciei și Turciei, secretarii 
generali în ministerele de externe 
ale celor două țări, ambasadorii By
ron Theodoropoulos și, respectiv, 
Elek Dag, s-au întîlnit la Ankara, în 
zilele de 4 și 5 iulie, anunță un co
municat dat publicității, miercuri, in 
capitala turcă. întîlnirea — se pre
cizează in comunicatul transmis de 
agenția Anatolia — a avut scopul de 
a continua examinarea problemelor 
bilaterale, deja discutate de primii 
miniștri în cursul convorbirilor de la 
Montreux și de la Washington și

OR IENT UL MIJLOCIU
• Secretarul general a] O.N.U. propune convocarea unei 
reuniuni pregătitoare a Conferinței de la Geneva pentru 
pace in Orientul Mijlociu • La Beirut, situația se menține 

calmă
GENEVA 5 (Agerpres). — în ca

drul unei întîlniri cu corespondenții 
de presă acreditați la Palatul Națiu
nilor din Geneva, secretarul general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, s-a pro
nunțat in favoarea convocării unei 
reuniuni pregătitoare — cu partici
parea tuturor părților interesate — a 
Conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Mijlociu.

Secretarul genera! al O.N.U. a 
arătat că toate părțile implicate in 
conflictul din zonă trebuie să parti
cipe la o astfel de reuniune pregă
titoare. care ar putea fi convocată 
la New York sau în oricare alt loc.

Kurt Waldheim s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru o încetare a focu
lui în Liban, exprimindu-și regretul 
pentru faptul că un astfel de acord 
a fost încălcat la începutul acestei

Demisia șefului
ACCRA 5 (Agerpres). — Un comu

nicat oficial dat publicității, miercuri, 
la Acera informează că șeful statului. 
Ignatius Kutu Acheampong. sl-a pre
zentat demisia, informează agenția 
ghaneză de presă, reluată de agen
țiile Reuter si France Presse. Comu
nicatul nu precizează motivele aces
tei demisii, mentionind că hotăirirea 

dezvoltare și problemelor cu care a- 
cestea sint confruntate în eforturile 
lor de dezvoltare independentă.

în cadrul ședinței inaugurale a luat 
.cuvîntui secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

bllcltății miercuri de cei doi căpi
tani regenți și reluat de agenția 
France Presse. Ca urmare, se arată 
în comunicat. Republica San Marino 
va fi condusă de un guvern de stin
gă, care urmează a fi constituit în 
cea de-a doua parte a lunii iulie.

★
«pate, la care partidele de stingă au 
obfinut majoritatea absolută in 
parlament. Astfel, in Marele Consi
liu General (parlamentul unicameral 
al țării) ales la 28 mai, partidele de 
stingă dețin împreună 31 de locuri, 
din totalul de 60, ceea ce permite 
stîngii să formeze guvernul. Este 
pentru prima oară in istoria Repu
blicii San Marino — menționează 
observatorii politici — cînd o coaliție 
de stingă se va afla la conducerea 
țării.

de a explora posibilitatea unei apro
pieri a punctelor de vedere ale ce
lor două părți, așa cum au stabilit 
cei doi prim-miniștri. Tinînd seama 
de dorința comună de a se găsi so
luții problemelor bilaterale, cei doi 
ambasadori au procedat la un exa
men complet, sincer și constructiv al 
acestor probleme. S-a constatat că, 
în ce privește anumite probleme, 
apropierea punctelor de vedere este 
posibilă și ambasadorii au hotărit, în 
consecință, să continue dialogul între 
ei. în acest sens, ei au hotărit să se 
întîlnească din nou, la Atena, în 
septembrie 1978.

săptămîni. El a subliniat că misiunea 
Forțelor O.N.U. din sudul Libanului 
este deosebit de dificilă. Problema 
centrală, a adăugat el. o constituie 
reinstaurarea suveranității guvernului 
libanez asupra întregului teritoriu 
național.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Un calm 
relativ domnește în prezent în estul 
Beirutului, unde in ultimele zile s-au 
înregistrat incidente, informează a- 
gentia M.E.N. Tirurile de artilerie au 
încetat încă din zorii zilei, dar 
schimburi de focuri sporadice au con
tinuat să fie semnalate in cartierele 
El Achrafieh si Ein El Remmanen. 
Președintele Elias Sarkis s-a întîlnit 
cu oameni politici libanezi, pentru 
examinarea modalităților de restabi
lire a situației normale.

statului ghanez
a fost luată pentru a se asigura uni
tatea tării si stabilitatea situației in
terne.
Generalul locotenent F. W. K. Akuffo, 

adjunctul generalului Acheampong în 
Consiliul Militar Suprem al Ghanei, 
a preluat funcția de sef al statului — 
adaugă agenția ghaneză de presă.

întrunire a Grupului parlamentar 
de prietenie Marea Britanie-România 

Participanții și-au exprimat deplina satisfacție în legătură 
cu rezultatele deosebit de fructuoase ale vizitei 

președintelui României
LONDRA 5 (Agerpres). — Grupul 

parlamentar de prietenie Marea Bri
tanie 1— România a organizat, 
miercuri, o întrunire consacrată re
centei vizite de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu în Marea 
Britanie.

Cu acest prilej, membrii grupului 
și-au exprimat.. deplină satisfacție in 
legătură cu onoarea de a-1 fi avut ca 
oaspete pe eminentul om politic și 
de stat, român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, precum și cu

liniile directoare ale dezvoltării producției 
industriale a R. P. Chineze

Un proiect de Hotărire
PEKIN 5 (Agerpres). — După cum 

informează agenția China Nouă, un 
„Proiect de Hotărire a C.C. al P.C. 
Chinez în legătură cu unele proble
me privitoare la accelerarea dezvol
tării industriei" a fost difuzat tu
turor comitetelor de partid provin
ciale. municipale si ale regiunilor 
autonome din China, precum și or
ganizațiilor de partid din ministere 
și comisiilor Consiliului de Stat, pen
tru a fi pus în practică cu caracter 
experimental.

Hotărîrea — menționează agenția 
citată — reprezintă o sinteză a ex
perienței acumulate timp de 28 de 
ani. Ea stabilește liniile directoare 
pentru dezvoltarea producției indus
triale si obținerea unor rezultate mai 
rapide, mai bune și mai economi-

agențiile de presă transmit:
Vizită în R. P. Bulgaria.

La Sofia au avut loc convorbiri intre 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, și Joergen Jensen, 
președintele Partidului Comunist din 
Danemarca. S-a procedat la un schimb 
larg de vederi asupra probleme
lor actuale ale situației internaționale 
și ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale. Au fost exami
nate, de asemenea, probleme legate 
de dezvoltarea în continuare a co
laborării dintre cele două partide.

Primire la Berlin. Erich
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, l-a primit, 
la Berlin, pc conducătorul delegației 
R. S. Vietnam, Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
vlceprim-ministru al guvernului, 
care a participat la lucrările Comi
siei de cooperare economică R.D.G.- 
R.S. Vietnam. Au fost examinate 
stadiul și, perspectivele dezvoltării 
cooperării dintre cele două țări.

Convorbiri franco-nolo- 
HCZ6» Pre5e<iintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al Poloniei, 
Emil Wojtaszek. care se află în vi
zită oficială la Paris. Au fost exami
nate evoluția relațiilor bilaterale șl 
unele probleme ale situației interna
ționale actuale. Emil Wojtaszek a 
avut, de asemenea, convorbiri cu 
Louis de Guiringaud, ministrul afa
cerilor externe al Franței.

SOSiunO. ®°^’a se desfășoa
ră lucrările sesiunii Adunării Popu

privire la rezultatele deosebit de 
fructuoase cu care s-a încheiat vi
zita.

în cadrul acestei manifestări. Stan 
Newens. membru al Camerei Comu
nelor, a făcut o prezentare a cărții 
„Nicolae Ceaușescu — Efortul de a 
crea o Românie modernă", în care 
autorul a evidențiat personalitatea și 
activitatea șefului statului român, atit 
pentru crearea unei societăți moderne 
în țara noastră, cit și pentru edifi
carea unei lumi mai bune.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Londra, Pretor Popa.

a C.C. al P.C. Chinez
coase. Hotărîrea.. adaugă China Nouă, 
este menită să joace un rol impor
tant in îmbunătățirea metodelor de 
conducere a industriei din R. P. Chi
neză. Ea prevede, intre altele : însu
șirea si folosirea intensivă a expe
rienței înaintate (Tacin), reorga
nizarea industriei potrivit principiu
lui specializării si coordonării, sti
mularea inițiativei autorităților cen
trale si locale, intensificarea dezvol
tării ramurilor industriei combustibi
lilor. energiei electrice, de materii 
prime si transporturilor, dezvoltarea 
tuturor surselor de energie. întărirea 
activității de cercetare științifică și 
aplicarea tehnicii si tehnologiilor 
avansate, pregătirea cadrelor de 
muncitori si personal tehnic, ridi
carea bunăstării oamenilor muncii.

lare a R.P. Bulgaria. Pe ordinea de 
zi se află probleme privind accele
rarea construcțiilor de locuințe șl 
proiectul de lege privind cooperarea 
în construcția de locuințe.

Comunicat sovieto-mal- 
gUȘ. k3 încheierea vizitei la Mos
cova a președintelui Republicii De
mocratice Madagascar, Didier Ratsi- 
raka, a fost publicat un comunicat 
în care se exprimă dorința părților 
de a dezvolta relațiile bilaterale. 
Convorbirile au confirmat, de ase
menea, apropierea punctelor de ve
dere ale părților într-o serie de pro
bleme internaționale. Cele două țări 
au relevat aportul crescînd al miș
cării țărilor nealiniate la lupta îm
potriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului și rasismu
lui, pentru întărirea independenței 
naționale, pentru pace — transmite 
agenția T.A.S.S.

Conferința „Portugalia 
anilor *80 ”. Lu‘n<^ cuvîntui ia 
această conferință, organizată de 
publicația „Jornal", Alvaro Cunhal, 
secretar general al P.C. Portughez, 
s-a pronunțat împotriva aderării 
Portugaliei la Piața comună. El a 
explicat aceastăă poziție prin faptul 
că, in actualele condiții, un asemenea 
pas ar aduce Portugaliei daune. în 
opinia secretarului general al P.C. 
Portughez, acum se impune o diver
sificare a relațiilor țării sale, inclu
siv cu parteneri noi. printre care ță
rile socialiste, statele africane șl 
arabe. J
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La Budapesta * avut loc °
Întrevedere între Janos Kadar, prim-

TRIPOLI

Conferința privind 
reconcilierea națională 

in Ciad
TRIPOLI 5 (Agerpres). — Partici- 

pantii la Conferința de reconciliere 
în Ciad, reunită marți la Tripoli — 
a anunțat Aboul Qassim Mohammed 
Ibrahim, prim-vicepreședinte al Su
danului. care prezidează lucrările 
acestei reuniuni — s-au angajat să 
continue eforturile. în exclusivitate 
în cadrul conferinței. în vederea gă
sirii unei soluții pașnice a proble
melor privind reconcilierea naționa
lă in Ciad, fără nici o intervenție 
străină.

în zilele următoare, reprezentanții 
guvernului Ciadului și ai FROLINAT 
(Frontul de Eliberare Națională din 
Ciad) vor discuta împreună cu re
prezentanții Sudanului, Nigerului și 
Jamahiriei Arabe Libiene Populare 
Socialiste — țări care participă la 
această conferință — proiectele de 
acorduri politice si militare — a 
anunțat, potrivit agenției France 
Presse. prim-vicepreședintele Suda
nului.

Dominația monopolurilor 
străine împiedică accesul 
Namibiei la independență

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Dominația monopolurilor occiden- 

■ tale în economia Namibiei — terito
riu ocupat ilegal de autoritățile ra
siste de la Pretoria — reprezintă 
una dintre principalele piedici in 
calea obținerii independenței politice 
si economice a acestei' țări, se arată 
intr-un raport elaborat de Comitetul 
O.N.U. pentru decolonizare. Autori
tățile de la Pretoria — relevă autorii 
documentului amintit — au oferit 
monopolurilor străine posibilități ne
limitate de a exploata bogățiile aces
tei țări.

secretar al C.C. al P.M.S.U., șl secre
tarul general al P.C. din Argentina, 
Geronimo Amedo Alvarez, aflat în
tr-o vizită în R. P. Ungară. Au fost 
examinate aspecte ale activității ce
lor două partide și unele probleme 
ale situației internaționale.

Plenara C.C. al P.C. din 
Olanda,care 3 avut loc Haga’ 
a dezbătut șl aprobat un raport pre
zentat de președintele partidului, 
Henk Hoekstra. Plenara a adoptat o 
hotărire privind sărbătorirea, la 24 
noiembrie, a împlinirii a 60 de ani 
de la crearea partidului.

Delegația R. P. Chineze, 
condusă de Tan Ke, ministrul indus
triei metalurgice, a fost primită de 
primul ministru al Olandei, Andreas 
Van Agt. Premierul olandez a avut 
cu oaspeții o convorbire priete
nească.

Coaliție electorală în Ve
nezuela. k3 *- aracas s"a anunțat 
constituirea unei coaliții electorale 
intre partidele Uniunea Republicană 
Democratică (U.R.D.) și Social-Creș- 
tin (COPEI), în perspectiva alege
rilor care vor avea loc la 3 decem
brie anul acesta. Noua alianță 
U.R.D.-COPEI va sprijini candida
tura la președinție a social-creștinu- 
lui Luis Herrera Campis, urmind ca 
U.R.D. să-și adjudece o parte din 
mandatele parlamentare obținute în 
funcție de numărul de voturi întru
nite.

Energia economisită3nuI
trecut in Franța echivalează cu apro-

Tovarășul Stane Dolanț l-a primit 
pe ambasadorul României

BELGRAD 5 (Agerpres). — Co
respondentă de la I. Ioneșcu : Tova
rășul Stane Dolanț, secretar al Pre
zidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a primit miercuri pe 
Nicolae Mihai, ambasadorul extraor
dinar si plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Belgrad.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, a fost transmis tova
rășului Iosip Broz Tito un călduros 
salut si cele mai bune urări de să
nătate si fericire, iar popoarelor Iu
goslaviei prietene urări de noi și

MOSCOVA

Sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S.
MOSCOVA 5 (Agerpres). — în 

Manele Palat al Kremlinului s-a des
chis. miercuri, sesiunea Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice. în pre
zenta lui Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.G.U.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem, a 
altor conducători sovietici.

D.upă cum informează agenția 
T.A.S.S.. pe ordinea de zi figurează

Cancelarul Austriei se pronunță pentru 
o strînsă cooperare general-europeană

LONDRA 5 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită, marți, la Institutul 
regal de probleme internaționale 
din Londra, cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky, a chemat la o coo
perare mai strînsă în Europa, in do
meniile economiei, energiei si trans
porturilor. în opinia sa „nu există 
nici o îndoială că o cooperare ge- 
neral-europeană în sectorul energetic 

ximativ 7 miliarde de franci — a 
declarat directorul Agenției naționale 
franceze pentru problemele economi
sirii energiei, Jean Syrota. Cantita
tea de energie economisită în 1977 în 
Franța a reprezentat echivalentul a
14,5 milioane tone de petrol, adică 
circa 8 la sută din consumul națio
nal.

Reacții la hotărîrea
de a institui restricții asupra 

pescuitului în largul coastelor Sco
ției. Ministerul Agriculturii al R. F. 
Germania a apreciat că această mă
sură aduce prejudicii relațiilor exter
ne ale Pieței corrțune. Documentul, 
citat de agenția Rieuter, menționea
ză că decizia am|ntită survine în 
contextul în care „cei nouă" au în
cheiat acorduri asupra pescuitului cu 
terțe țări, ale căror prevederi se 
află in contradicție; cu hotărîrea bri
tanică. S '

In capitala Angolei3 Iu3t 
sfirșit primul seminar național orga
nizat în legătură cu problema elimi
nării analfabetismului în țară, .una 
din cele mai grele, moșteniri ale în
delungatei perioade de dominație co
lonială. După cum informează agen
ția ANGOP, participanții la seminar 
au examinat o problematică largă 
privind căile și modalitățile de răs- 
pîndire a științei de carte în rindul 
populației adulte, iij conformitate cu 
directivele elaborate în acest sens de 
Congresul M.P.L.A.-Partidul Muncii.

Agenția A.D.N. informează că 
la stația conductei pentru transpor
tarea gazelor de lingă Sayda, în dis
trictul Karl-Marx-Stadt, s-a produs 
o explozie însoțită de un puternic 
incendiu. Doi membri ai personalu
lui de servire a stației și-au pierdut 
viața, iar trei au fost răniți. Insta
lațiile tehnice au suferit pagube 

importante realizări în îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al XI-lea Con
gres al U.C.I.

Mulțumind, Stane Dolanț a rugat, 
la rindul său, să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea tovarășului Iosip Broz Tito. 

-cordiale urări de sănătate si fericire.
în cursul convorbirii au fost relie

fate bunele relații de colaborare in 
multiple domenii dintre România și 
Iugoslavia, exprimîndu-se satisfacția 
pentru cursul mereu ascendent al 
acestor relații în spiritul înțelegeri
lor convenite între președinții 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

discutarea proiectului de lege cu pri
vire la Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.. a proiectului de lege cu 
privire la reglementările în domeniul 
încheierii. îndeplinirii si denunțării 
tratatelor internaționale ale U.R.S.S.. 
a proiectului de lege cu privire la 
alegerile în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. și aprobarea decretelor Pre
zidiului Sovietului Suprem.

— nu numai imaginabilă, ci si posi
bilă — ar putea fi realizată și ar 
constitui o legătură puternică între 
economiile est-europene si cele vest- 
europene". De asemenea, cancelarul 
Bruno Kreisky a opinat că. în dome
niul transporturilor, „sîntem confrun
tați cu probleme serioase care' re
clamă o soluție general-europeană1

materiale considerabile. Agenția pre
cizează că a fost instituită o comisie, 
condusă de ministrul adjunct al ener
giei și cărbunelui al R.D.G., Harri 
Bernstein, care se ocupă de elucida
rea cauzelor accidentului.

Alegerile prezidențiale din 
Italia. Miercuri s-au desfășurat 
alte două tururi de scrutin In cadrul 
alegerilor prezidențiale, al zecelea 
și al unsprezecelea. Ca șl la prece
dentele, nici un candidat nu a în
trunit majoritatea absolută de vo
turi — 506 — cerută începînd cu cel 
de-al patrulea tur de scrutin pentru 
a fi ales.

Un nou atentat s-“ ,nrp«ls- 
trat miercuri dimineață în Italia. 
După cum informează agenția ANSA, 
victima este Gavino Manca, in vîrstă 
de 54 de ani. director la firma 
„Pirelli" din Milano, care a fost ră
nit cu focuri de armă de doi tero
riști. Cîteva ore mai tîrziu, atentatul 
a fost revendicat de gruparea tero
ristă „Brigăzile roșii".

Acord între Iran și Tur
cia. F°trivit acestui acord, Iranul 
va furniza Turciei un milion tone de 
țiței și o jumătate de milion tone 
produse petroliere, iar Turcia va oferi, 
în schimb, Iranului o gamă variată 
de mărfuri, intre care ciment, cerea
le, citrice, diverse produse alimen
tare.

Autorii atentatului de Ia 
Versailles. Opt terori?ti arestați, 
membri ai grupării „Arb", care s-a 
declarat autoare a atentatului co
mis, la 26 iunie, la castelul Versail
les, vor fl judecați de urgență de 
Curtea securității statului, a decla
rat ministrul francez al justiției, 
Alain Peyrefltte.

UTTezIderat ȘTIINȚA Șl TEHNOLOGIA-PROPULSOARE 
al actualității ALE PROGRESULUI TUTUROR POPOARELOR

Intre 26 și 30 iunie, Capitala țării noastre a găzduit reuniunea 
pregătitoare a Conferinței Națiunilor Unite pentru știință și tehno
logie in slujba dezvoltării, desfășurată sub auspiciile Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa. După cum s-a anunțat, participanții 
(reprezentanți ai țărilor europene, ai S.U.A. și Canadei) au adoptat 
prin consens raportul reuniunii, care înglobează documentul regional 
intitulat „METODE DE SPORIRE A APLICĂRII ȘTIINȚEI ȘI TEH
NOLOGIEI LA PROBLEMELE MAJORE SOCIAL-ECONOMICE ALE 
DEZVOLTĂRII“ și recomandările privind programul de acțiune. In 
documentul adoptat se dă o înaltă apreciere mesajului adresat re
uniunii de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, mesaj 
care va fi transmis comitetului pregătitor al conferinței mondiale, 
împreună cu celelalte documente ale reuniunii de la București.

In legătură cu problematica inscrisă pe ordinea de zi a reuniunii 
de la București, secretarul general al Conferinței Națiunilor Unite 
pentru știință și tehnologie in slujba dezvoltării, Joao Frank da Costa, 
și secretarul executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, 
Janez Stanovnik, au împărtășit, in cadrul unor convorbiri cu redactori 
ai „Scînteii", următoarele opinii:

Pentru realizarea unui tip nou de negocieri, 
corespunzător intereselor generale

JOAO FRANK DA COSTA
secretar general al Conferinței Națiunilor Unite pentru știință și tehnologie 

în slujba dezvoltării

— Ce a determinat, după pă
rerea dv., convocarea Confe
rinței Națiunilor Unite pentru 
știință și tehnologie in slujba 
dezvoltării ?.

— O astfel de manifestare se în-, 
scrie tn actualul proces de reevaluare 
a rolului științei și tehnologiei in 
dezvoltarea, globală a omenirii. Dacă 
în cursul istoriei știința și tehnologia 
au contribuit considerabil la apari
ția si dezvoltarea societăților indus
triale. ele n-au favorizat decit acci
dental progresul economic general, 
bunăstarea tuturor popoarelor. Cu ce 
consecințe ? Iată doar două exemple 
dureroase : astăzi, un sfert din popu
lația planetei noastre suferă din 
cauza foametei, iar un alt sfert de 
malnutriție gravă ; mai mult, circa 

două treimi din locuitorii globului 
duc lipsă acută de apă.

Omenirea dispune de mijloace teh- 
nico-științifice necesare soluționării 
acestor probleme sau măcar amelio
rării situațiilor existente, dar. para
doxal. aceste mijloace n-au fost fo
losite încă nici măcar pentru rezol
varea problemei fundamentale a su
praviețuirii majorității populației lu
mii de la o zi la alta. Ba chiar se 
poate afirma că. foarte adesea, teh
nologia, așa cum a fost utilizată pină 
acum. îndeosebi in folosul economi
ilor avansate, nu a făcut decit să 
accentueze și mai mult disparitățile 
dintre bogați și săraci. Tocmai de 
aceea, obiectivul principal al confe
rinței noastre este găsirea modalită
ților concrete de a pune tehnologia 
în slujba progresului tuturor po
poarelor. a eliminării subdezvoltării 

si decalajelor economice dintre 
state.

— Pe ce căi considerați că se 
poate ajunge la realizarea aces
tui deziderat ?

— După părerea mea. tehnologia 
modernă nu trebuie să fie utilizată 
în scopul dominației politice, directe 
sau indirecte, a celor care o posedă 
asupra celor care o primesc. Soluția 
problemelor științifice și tehnologice 
trebuie să fie căutată pe planul po
zitiv al interesului comun al țărilor 
interesate, și nu, așa cum se încear
că adesea, pe terenul in aparentă 
„sincer", dar în realitate interesat, al 
filantropiei și carității. La prima ve
dere — și în aceasta constă toată 
drama — „lumea a treia" n-ar avea 
nimic de oferit in schimbul partici
pării țărilor industriale la dezvoltarea 
ei tehnologică. Se ridică insă între
barea : actuala situație de monopol 
științific și tehnologic care perpe
tuează dependența țărilor în curs de 
dezvoltare corespunde intereselor ță
rilor dezvoltate ? După părerea mea. 
privind problema intr-o perspectivă 
pe termen lung, răspunsul este ca
tegoric negativ.

Pe plan economic, dezvoltarea 
științifică și tehnică a lumii a treia 
ar asigura țărilor industriale o serie 
de avantaje : parteneri viguroși și 
stabili. în contrast cu actualele piețe 
înguste și slab diversificate ale țări
lor in curs de dezvoltare : stimu
lente pentru lărgirea producției si 
crearea de noi locuri de muncă, ceea 
ce le-ar feri de riscurile inflației ge
nerate de măsurile interne de relan
sare ; o mai bună articulare între 
creșterea economică a bogatilor și 
cea a săracilor, unii fiind azi strîns 
dependenți de alții. Pe plan politic, 
dezvoltarea tehnologică a „lumii a 
treia" va face să înlăture pericolul 
foarte real decurgind din existenta si 
adincirea decalajelor.

Paralel cu identificarea interesului 
comun și in strînsă legătură cu 

acesta, se ț-elevă necesitatea adoptării 
unui nou tip de negocieri. Pînă acum, 
negocierile în acest domeniu s-au 
desfășurat după o schemă aproape 
invariabilă : fiecare parte — care in 
fapt era o extremitate — încerca să 
ajungă la o poziție mediană, dar de 
cele mai multe ori sfirșea prin a se 
confrunta cu cealaltă parte. Tipul de 
negocieri pe care cele mai multe state 
participante îl doresc la conferința 
noastră se caracterizează însă prin 
noi elemente. Este vorba mai întii 
de a nu mai porni de la extremități, 
ci din contră, adică de la domeniul 
comun care interesează toate părțile. 
Apoi se impune necesitatea de a nu 
se rezolva dintr-o dată toate proble
mele. Domeniul comun odată iden
tificat, trebuie progresiv si simul-

„Contribuția exemplară a României in toate 
domeniile cooperării europene"

JANEZ STANOVNIK
secretar executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa

— Desigur, un domeniu deo
sebit de actual, cu largi posibi
lități .încă insuficient , valorifi
cate. îl reprezintă dezvoltarea 
colaborării tehnico-științifice. Ce 
ne puteți spune despre evoluțiile 
in acest sens pe scena euro
peană ?

— As dori să precizez mai întîi 
că eforturile in vederea promovării 
unui nou tio de cooperare interna
țională. bazată pe echitate si egali
tate in drepturi, care să favorizeze 
progresul si propășirea fiecărei na
țiuni. constituie însăși rațiunea ac
tivității Comisiei economice a O.N U. 
pentru Europa. în înfăptuirea aces
tui obiectiv să ținem permanent sea
ma că în regiunea noastră există și 
țări în curs de dezvoltare, vital in
teresate în extinderea și diversifi- 

tan lărgit prin găsirea de noi pro
bleme vizind dezvoltarea tehnologică 
a lumii a treia, ce prezintă un inte
res real pentru toate statele.

Acest nou tip de negocieri a preva
lat și la reuniunea pregătitoare de la 
București, care s-a bucurat de apor
tul substanțial al delegației române 
în elaborarea unor documente. finale 
clare și cuprinzătoare. îmi face o 
deosebită plăcere să remarc și cu 
acest prilej rolul activ și constructiv 
al României, al președintelui ei. 
domnul Nicolae Ceaușescu. în 
dezbaterea și soluționarea marilor 
probleme internaționale. De altfel, 
România și-a adus o -importantă con
tribuție la convocarea conferinței 
noastre, care va avea loc anul viitor, 
la Viena.

carea cooperării europene pe multi
ple planuri. Considerăm că este de 
datoria țărilor dezvoltate, a întregii 
comunități internaționale să acțio
neze pentru făurirea unui cadru nou, 
adecvat colaborării și progresuiui. 
care să contribuie Ia înlăturarea fe
nomenului subdezvoltării, la lichi
darea decalajelor economice si teh- 
nico-științifice dintre state.

în pofida rezultatelor nesatisfăcă
toare ale reuniunii de la Belgrad, se 
impune să persistăm în perpetuarea 
„spiritului de la Helsinki" și să ne 
păstrăm optimismul în legătură cu 
perspectivele aplicării prevederilor 
Actului final în materie de coope
rare intereuropeană.

Pe plan mai larg. Europa are un 
rol esențial, o sarcină istorică in a 
așeza cele mai noi cuceriri ale știin
ței si tehnologiei la temelia edifică

rii unei lumi noi, mai drepte 
și mai bune. Pentru că țări
le membre ale C.E.E.—O.N.U. de
țin circa 90 la sută din efecti
vele mondiale înrolate în zilele 
noastre pe frontul științei și tehni
cii. O asemenea „armată" a științei 
și tehnicii trebuie să servească nu 
numai asigurării bunăstării popu
lației din țările respective, ci și să 
contribuie la lichidarea rămînerii în 
urmă care mai persistă în diverse 
zone, la propulsarea progresului la 
scara întregii planete. Știința și teh
nica sint chemate să ofere soluții 
pentru rezolvarea unor probleme de 
însemnătate vitală pentru ■ omenire, 
atit ale prezentului, cit si ale de
ceniilor viitoare, cum ar fi : penuria 
de combustibil, foametea si criza a- 
limentară, apărarea mediului încon
jurător etc. Or. cantonarea științei 
și tehnicii intr-un perimetru îngust 
— național sau chiar regional — în
chide porțile progresului. frînează 
dezvoltarea. „Apa vie" a științei se 
cuvine împărțită tuturor cu genero
zitate. Cred că tocmai într-o aseme
nea perspectivă trebuie concepută și 
pregătită Conferința mondială asu
pra științei și tehnologiei din 1979.

— Care a fost, in acest con
text, rolul reuniunii regionale 
de la București pentru știință 
și tehnologie ?

— Reuniunea de la București a 
fost unanim apreciată ca o etapă 
importantă a procesului de pregătire 
a Conferinței mondiale pentru știin
ță și tehnologie în slujba dezvoltării. 
Prin formularea unor recomandări 
de acțiuni concrete, la nivel națio
nal. regional și internațional, reuni
unea europeană — alături de pro
punerile ce vor fi avansate de reu
niunile care se vor desfășura în alte 
regiuni ale lumii — aduce o contri
buție majoră, de substanță, ia ela
borarea programului mondial de ac
țiune care urmează a fl adoptat la 

Conferința Națiunilor Unite In anul 
viitor. Este de așteptat să se dea un 
nou impuls cooperării tehnico-stiip- 
țifice dintre statele continentului, 
precum și cu statele din alte regiun’ 
ale globului, prin intensificarea e- 
forturilor pentru înlăturarea tuturor 
barierelor și opreliștilor care mai 
persistă in calea transferului de teh
nici și tehnologii, îndeosebi către ță
rile in curs de dezvoltare din Europa 
și de pe alte continente, prin multi
plicarea și diversificarea formelor 
de cooperare tehnico-științifică.

— Cum apreciați aportul 
României pe acest plan ?

— Aș dori să subliniez că Româ
nia aduce o contribuție esențială Ia 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre statele re
giunii și din alte zone. Vreau să a- 
mintesc. în speță, că însăși convoca
rea in 1979 a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru știință și tehnologic 
în slujba dezvoltării este rezultatul 
unei inițiative avansate de țara dv. 
în Adunarea Generală a O.N.U. 
Adresînd organizației noastre invita
ția de a găzdui reuniunea regională. 
România a demonstrat încă o dată 
rolul ei dinamic in promovarea co
laborării europene în domeniul ști
inței și tehnicii. în cadrul activită
ților C.E.E.—O.N.U., România ar 
putea fi denumită „campion al co
laborării", aportul ei manifestîndu-se 
deopotrivă și în domeniile economic, 
comercial, industrial etc. De aceea, 
îmi este extrem de dificil. în cali
tate de- secretar executiv, să afirm 
că țara dv. a fost mai activă în
tr-un sector decit în altul al ac
tivității C.E.E.—O.N.U. Contribuția 
României în toate domeniile coope
rării europene este pur și simplu 
exemplară.

(Interviuri consemnate de Gh. 
CERCELESCU și V. POPESCU)


