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Plenara
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Joi, 1 februarie, au avut loc, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

A fost adoptată, în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

1. — Raportul privind realizarea pla
nului pe anul 1978 și proiectul Comuni
catului cu privire la îndeplinirea planului ;

2. — Cu privire la îmbunătățirea con
ducerii și planificării unitare a agricultu
rii, crearea consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste în vederea 
creșterii producției agricole ;

3. — Cu privire la anularea, reducerea 
și amînarea unor credite ale cooperative
lor agricole de producție ;

4. — Unele probleme organizatorice.
La lucrări au participat ca invitați primi- 

secretari ai comitetelor județene de partid, 
cadre din ministere, instituții centrale și 
organizații de masă, redactori șefi ai pre
sei centrale care nu sînt membri ai Comi
tetului Central.

Pe marginea documentelor înscrise pe 
ordinea de zi au luat cuvîntul tovarășii 
Marin Vasile, Mihai Telescu, Emeric 
Szabo, Vasile Potop, Mitrana Predescu, 
Ion Vermeșan, Paraschiv Benescu, An
gelo Miculescu, Nicolae Doggendorf, Ha- 
ralambie Alexa, Vasile Bărbulescu, losif 
Szasz, Florea Ristache, Teodor Haș, 
Gheorghe Tudora și Ștefan Mocuța.

Tn încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist Ro
mân. Cuvîntarea se va da publicității.

Plenara și-a însușit în întregime orien
tările și indicațiile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a dat o înaltă apre
ciere contribuției esențiale pe care o 
aduce la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului și 
statului, la vasta activitate de perfec
ționare continuă a organizării conducerii 
societății noastre, la transpunerea în viață 
a hotărîrilor Congresului ai Xl-iea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.

1. — Plenara a apreciat 'că, în anul 
1978, poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a obținut noi 
și remarcabile succese în toate domeniile 
construcției socialiste, în înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al Xl-lea și 
Conferința Națională ale partidului, asi
gurând progresul neîntrerupt al patriei, 
înaintarea neabătută a României pe 
calea prosperității și civilizației socialiste.

Bilanțul rodnic al anului 1978 eviden
țiază justețea politicii partidului și statului 

nostru care aplică în mod creator legită
țile generale la condițiile concrete ale 
României, realismul prevederilor actualu
lui cincinal, forța, capacitatea și voința 
națiunii noastre de a realiza programul 
stabilit de Congresul al Xl-lea.

Comitetul Central al partidului adre
sează calde felicitări organelor și organi
zațiilor de partid, organelor de stat, 
conducerilor întreprinderilor, muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, țărănimii, în
tregului nostru popor, pentru activitatea 
eroică desfășurată și rezultatele bune 
obținute în cursul anului 1978 în dezvol
tarea economico-socială multilaterală a 
patriei.

Plenara a subliniat sarcinile ce revin 
ministerelor, celorlalte organisme eco
nomice, organizațiilor de partid județene, 
consiliilor populare, conducerilor între
prinderilor, organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, tuturor oamenilor muncii 
în lupta pentru înfăptuirea marilor obiec
tive stabilite pentru acest an, pentru tre
cerea la o calitate superioară în întreaga 
economie.

Plenara a apreciat că există toate con
dițiile pentru îndeplinirea cu succes a 
planului pe 1979, an hotărâtor pentru 
realizarea obiectivelor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului, a prevederilor actualului cincinal.

2. — Plenara a dezbătut și aprobat 
propunerile cu privire la îmbunătățirea 
conducerii și planificării unitare a 
agriculturii, crearea consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste în 
vederea creșterii producției agricole.

Plenara a apreciat că înfăptuirea 
Programului de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, trecerea la o 
nouă calitate în dezvoltarea economico- 
socială a țării ridică noi cerințe în fața 
agriculturii,'chemată să realizeze produc
ții superioare, corespunzător nivelului tot 
mai înalt al bazei tehnico-materiale de 
care dispune, să-și sporească simțitor con
tribuția la creșterea avuției naționale.

în concordanță cu aceste necesități, 
Plenara Comitetului Central al P.C.R. a 
aprobat înființarea Consiliilor unice agro
industriale de stat și cooperatiste. Prin 
aceasta se asigură cadrul organizatoric 
necesar concentrării și specializării pro
ducției agricole, organizării de acțiuni 
comune în scopul folosirii eficiente și 
depline a pămîntului, a mijloacelor 
tehnico-materiale, financiare, a forței de 
muncă.

Plenara a adoptat un ansamblu de 
măsuri organizatorice care asigură con

ducerea unitară și integrarea tot mai 
profundă a activității de producție și eco
nomice a unităților agricole de stat și 
cooperatiste, perfecționarea structurii or
ganizatorice, de la unitățile de bază pînă 
la minister, întărirea răspunderii în des
fășurarea întregii activități, stimularea 
eforturilor pentru utilizarea cu maximă 
eficiență a fondului funciar, a mijloacelor 
tehnice și forței de muncă, în scopul creș
terii neîntrerupte a producției vegetale și 
animale.

Plenara a adoptat, în unanimitate, 
Hotărârea cu privire la îmbunătățirea 
conducerii și planificării unitare a agricul
turii, crearea consiliilor unice agroindus
triale de stat și cooperatiste în vederea 
creșterii producției agricole, care se va da 
publicității.

3. Plenara a aprobat reducerea cu 
suma de peste 5 miliarde și anularea cu 
aproape 8 miliarde și jumătate de lei — 
în total deci cu peste 13 650 000 000 lei — 
a unor credite și plăți neachitate la ter
men de către unități agricole coope
ratiste.

Plenara a hotărât ca aplicarea acestor 
măsuri să se facă pe baza unei analize 
temeinice a situației fiecărei cooperative 
agricole, a stabilirii unor acțiuni concrete 
pentru mai buna folosire a mijloacelor 
materiale și a forței de muncă, astfel încît 
toate unitățile să obțină producții superi
oare, să-și acopere cheltuielile din pro
priile venituri.

Comitetul Central își exprimă convin
gerea că aceste măsuri — expresie grăi
toare a grijii partidului pentru întărirea 
economică a unităților agricole coopera
tiste și ridicarea bunăstării țărănimii mun
citoare — vor reprezenta un puternic 
imbold pentru cooperativele agricole de 
producție și membrii cooperatori în activi
tatea consacrată realizării prevederilor de 
plan, dezvoltării și înfloririi agriculturii 
noastre socialiste.

4. Plenara a hotărât eliberarea tovară
șului Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R., în 
legătură cu numirea sa ca membru al gu
vernului și alegerea sa ca președinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

De asemenea, Plenara a hotărât eli
berarea tovarășului Vasile Mușat din 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R. în 
legătură cu trecerea sa în altă muncă de 
partid.

Plenara a luat, de asemenea, hotărâri 
privind îmbunătățirea compoziției unor 
comisii ale Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

COMUNICAT cu privire la îndeplinirea Planului national unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1978
în anul .1978, poporul român, sub conducerea partidului, 

a obțințit noi și importanta succese în dezvoltarea eco
nomico-socială a tării. în înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de Congresul al Xl-lea si de Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român. Ca rezultat al activității 
neobosite a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectua
lității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în cel de-al treilea an al cincinalului s-a asi
gurat creșterea în continuare în ritm înalt a producției 
materiale, dezvoltarea echilibrată si proporțională a între
gii economii, adîncirea proceselor de modernizare a indus
triei. agriculturii și a celorlalte ramuri ale economiei na
ționale.

Un puternic factor dinamizator al dezvoltării economiei 
naționale l-a constituit transpunerea in viată a măsurilor 
hotărite de Conferința Națională a Partidului Comunist’ 
Român din 1977, a orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele re
publicii, cu privire la transformarea acumulărilor cantita
tive într-o nouă calitate, care au determinat o preocupare 
sporită din partea tuturor oamenilor muncii pentru valo
rificarea superioară a resurselor economiei, ridicarea pro
ductivității și creșterea generală a eficientei economice.

întărirea potențialului productiv al economiei, controlul 
permanent, și riguros asupra evoluției preturilor au asi
gurat stabilitatea finanțelor tării, o circulație bănească să
nătoasă. contribuind la întărirea monedei naționale. Cores
punzător dezvoltării economiei si orientărilor fundamen
tale ale politicii partidului si statului nostru au fost ampli
ficate schimburile economice externe ale României, coo Dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale în anul 

1978 este caracterizată sintetic de următoarele date :

Realizări în % față de realizări:

1978 1977 1975

(Continuare în pag. a H-a)

' Producția globală industrială — mi-
liarde lei 817,1 109,0 136,7

Productivitatea muncii în industria 
republicană — mii lei 290,1 107,1 127,0

Producția globală agricolă — miliarde 
lei 127,7 102,4 121,3

Volumul transportului intern de măr
furi — miliarde tone-km 91,5 105,9 115,5

Investițiile totale din economia națio
nală — miliarde lei 196,6 116,2 140,3

Volumul total al comerțului exterior 
— miliarde lei valută 76,8 110,1 144,7

Desfacerile de mărfuri prin comerțul 
socialist — miliarde lei 184,9 111,5 129,5

Prestările de servicii pentru populație 
— miliarde iei 35,3 106,8 117,5

Numărul personalului muncitor din în
treprinderi și instituții — mii 6 956 103,2 110,4

Venitul național —miliarde iei 464 107,6 130,0
Veniturile bănești ale populației de Ia 

sectorul socialist — miliarde lei 243,6 112,0 133.5
Retribuția medie lunară - iei 2011 110,6 126,1
Dinamica retribuției reale 108,3 121,4
Dinamica veniturilor reale ale țărăni

mii provenite din munca în coope
rativele agricole de producție și din 
gospodăriile personale, pe o per
soană activă 105,7 125,6

Cheltuielile pentru acțiuni social-cul- 
turale de la bugetul de stat — mi
liarde lei 62,6 106,9 122,9

perarea în producție și tehnico-științifică cu alte state.
Pe baza creșterii venitului national si a avuției naționale, 

în anul 1978 au fost aplicate și chiar devansate măsurile 
cuprinse în programul de creștere suplimentară a nivelu
lui de trai în actualul cincinal — initiat de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ca 
urmare, veniturile oamenilor muncii au sporit peste pre
vederile inițiale, s-au îmbunătățit condițiile de muncă Si 
de viată, s-a trecut la reducerea săptămînii de lucru intr-o 
serie de sectoare importante ale economiei naționale.

Măsurile adoptate pentru perfecționarea mecanismului 
economico-financiar. întărirea autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii întreprinderilor au contribuit la adîncirea 
democrației noastre socialiste, la dezvoltarea cadrului orga
nizatoric de participare tot mai activă a oamenilor muncii 
la conducerea vieții economico-sociale. la întărirea spiri
tului de răspundere al tuturor colectivelor în buna gospo
dărire a avutului socialist.

Cel de-al treilea an al actualului cincinal a fost marcat 
de momente importante în viața social-politică a țării — 
sărbătorirea împlinirii a 60 de ani de la formarea statului 
național unitar român, aniversarea a 130 de ani de la Re
voluția din 1848 și a 30 de ani de la naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție — evenimente care au sti
mulat întrecerea socialistă pentru îndeplinirea și de
pășirea planului, inițiativa creatoare și participarea oame
nilor muncii la realizarea cu succes a obiectivelor de dez
voltare economico-socială a țării.
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Comunicat cu privire la A inirea Planului național unic de dezvoltare
economico-socială a

I. Industria
Continuarea cu intensitate a procesului 

de industrializare a asigurat creșterea po
tențialului. economic al tării : s-au obținut 
importante creșteri de producție fată de 
anii precedents ; au fost introduse tehno
logii avansate, s-au pus în fabricație pro
duse noi cu caracteristici tehnico-economi- 
ce superioare ; a sporit calitatea producției 
Și s-a asigurat o mai bună valorificare a ( 
materiilor prime, materialelor, combustibi- ‘ 
Iilor si energiei, a crescut gradul de utili
zare a capacităților de producție ; s-a Îm
bunătățit structura pe ramuri a industriei, 
a crescut calificarea profesională a cadre
lor. a sporit productivitatea muncii si ren
tabilitatea producției industriale.

Producția netă obținută in anul 1978 in

Energie electrică și termică
Combustibil
Met.alur.gia feroasă
Metalurgia neferoasă
Construcții de mașini și prelucrarea metalelor 
Chimie
Materiale de construcții
Exploatarea și prelucrarea lemnului
Industria ușoară (exclusiv sticlă, porțelan și 

faianță)
Industria alimentară

în profil teritorial, ritmuri superioare de 
creștere a producției industriale s-au rea
lizat în județele : Alba, Bistrița-Năsăud, 
Buzău, Covasna. Harghita, Sălaj, Teleor
man. Vaslui. Vîlcea. Vrancea. în primii trei 
ani ai actualului cincinal 6 județe — Alba, 
Buzău. Ilfov, Maramureș, Satu Mare, Su

U.M. Realizări 
1978

în % fată de 
realizări :

1977 1975

Energie electrică mil. kWh 64 230 107,3 119,6
Cărbune net mii tone 29 263 109,3 108,0
Țiței extras mii tone 13 724 93,7 94.1
Gaz metan extras mii. mc 28 973 100,8 107,3
Otel mii tone 11 779 102,8 123.3
Aluminiu primar și aliaje din aluminiu mii tone 213 101,9 104,4
Motoare electrice de 0,25 kW și peste mii kW 8 608 112,1 132,0
Mijloace de automatizare electrotehnice

și electronice mii. lei 3 497 135,3 200,0
Mijloace ale tehnicii de calcul electro-

tehnice și electronice mii. lei 2 335 156,5 217.8
Mașini-unelte pentru prelucrat metale mii. lei 4 971 114,3 153.0
Mașini, utilaje și instalații tehnologice

pentru industrie mii tone 589 110.8 148,2
Tractoare buc. 65 715 110,8 131,4
Autocamioane și autotractoare cu motor

diesel buc. 15 598 108,5 201,6
Autoturisme de oraș buc. 72 846 107,0 131,2
îngrășăminte chimice (100% substanță

activă) mii tone 2 461 124,3 142.3
Produse macromoleculare de bază(100°,,) mii tone 552 101,5 159.2
Cauciuc sintetic mii tone 147 108,3 149.0
Anvelope auto, tractor, avion mii buc. 4'597 107,8 124,1
Fibre și fire artificiale și sintetice mii tone 197 107,4 124.5
Ciment (in echivalent 80% clincher) mii tone 14 688 105,9 122,2
Plăci din particule aglomerate

și fibtolemnoase mii tone 1 009 107,5 122,0
Mobilă din lemn mii. lei 12145 107,6 120,9
Celuloză si semiceluloză mii tone 614 99,1 106.7
Hirtie, cartoane și mucavale mii tone .794 105,4 122,3
Mașini și aparate electrice de uz casnic mii. lei 2 063 115,7 161,1
Aparate de radio mii buc. 664 90,9 93,2
Televizoare mii buc. 516 108.5 100.9
Medicamente mii. lei 3 599 106,8 158.9
•Sticlărie de menaj mii. lei 1 011 112.2 155.7
Țesături mii. mp 1 082 102,9 125,0
Tricotaje mii. buc. 290 110,5 142,0
Confecții textile mii. lei 26 982 107,6 126.3
încălțăminte mil. per. 100 100,8 114,6
Carne (tăiată în abatoare) mii tone 863 99,2 120.9
Lapte de consum mii hi. 7 587 104,2 ' 115,4
Unt mii tone 44 97,6 134,1
Brînzeturi mii tone 123 99,5 128,1
Ulei comestibil mii tope 341 93,1 106,2
Zahăr mii tone 555 77.9 107,6
Legume și fructe conservate,

inclusiv pastă de roșii mii tone 556 98.1 122,1
Vin brut . mii hl. 7 293 80,1 100,3
Bere mii hl. 8 980 113,4 120,5

S-au obtinut niveluri de producție 'superi
oare prevederilor din cincinal la tractoare, 
autoturisme, mijloace de automatizare, fi
bre și fire sintetice, medicamente, hîrtie, 
tricotaje, confecții și alte produse necesare 
economiei.

Realizările din 1978 la producția globală 
industrială sînt mai mari decit prevederile 
cincinalului pentru acest an cu circa 18 mi
liarde lei. Planul anual pe 1978, care a cu
prins și programul suplimentar, a fost în
deplinit în proporție de 99,7%. datorită în
deosebi nerealizăriior din industria alimen
tară si chimică. De asemenea, nu au fost 
integral înfăptuite sarcinile prevăzute la u- 
nele produse din industria extractivă, me
talurgie. construcții de mașini și alte 
ramuri. Toate acestea au fost determinate 
în principal de nerealizarea cantităților pla- ' 
nificate de materii prime agricole, acciden

II. Agricultura
Baza tehnico-materială a agriculturii s-a 

dezvoltat prin dotarea cu tractoare și ma
șini agricole, amenajări pentru irigații, con
strucții de sere, complexe de tip industria! 
pentru creșterea și îngrășarea animalelor. 
Agricultura a fost dotată în anul 1978 cu 
14 758 tractoare. 3 720 combine autopro
pulsate pentru recoltat cereale și alte ma
șini agricole. La sfîrșitul anului 1978, supra
fața totală amenajată pentru irigat era de 
2 065 mii hectare ; s-au efectuat lucrări de 
desecări pe o suprafață de 112.3 mii hectare, 
de combatere a eroziunii solului pe 199.6 
mii hectare, s-au dat în exploatare lacuri 
de acumulare cu folosință complexă cu un 
volum de 397,7 milioane mc, s-au execu-

— mii tone —

Realizări
1978

Diferențe (±) in 1978 
fată de realizări

1977 Media anuală
1971—1975

Cereale boabe — total 18 865 +252 +4 052din care :
— grîu și secară 6 292 —221 + 842
— porumb și sorg 10 179 + 44 + 1 823
— orz — orzoaică 2 285 + 426 +1 440

Sfeclă de zahăr 5 803 —443 + 1 045
Floarea-soarelui 815 + 8 + 54
Soia 227 + 36 + 6
In și cînepă pentru fibră 286 + 38 + 77
Cartofi de toamnă 3 964 +223 +1 039
Legume de cimp 3 479 +375 + 925
Fructe 1 283 —172 + 187
Struguri 1 325 —134 + 123

Pe ansamblul agriculturii, producțiile 
medii la hectar obținute în anul 1978 au 
fost de 2 712 kg la grîu si secară. 3 168 kg 
la porumb boabe. 3169 kg la orz-orzoaică, 
23 341 kg la sfeclă de zahăr. 1 592 kg la 
floarea-soarelui, 1121 kg la soia, 2 278 kg 

activitatea industrială a fost de 266.1 miliar
de lei. cu o creștere de 9,3% fată de anul 
precedent. Producția globală industrială rea
lizată în 1978 este de 817,1 miliarde lei, cu 
9,0% mai mare comparativ cu 1977. în pri
mii trei ani al actualului cincinal, produc
ția industrială a crescut cu un ritm mediu 
anual de 11,0%. obținîndu-se față de pre
vederile inițiale o producție suplimentară 
de circa 60 miliarde lei ; s-a realizat ast
fel o parte însemnată din sarcina stabilită 
de Conferința Națională a Partidului Co
munist Român din 1977 de a se obține pe 
întregul cincinal o producție suplimentară 
de peste 100 miliarde lei.

Pe principalele ramuri dinamica produc
ției globale industriale se prezintă astfel : 

1978 în % față de realizări :

1977 1975

106,2 121,0
104,9 118,1
108,7 140,4
105,7 119,9
114,2 147,7
110,1 145,6
115,4 154.3
107,4 123.5
107.8 135.2
100.7 123.1

ceava — au îndeplinit obiectivul stabilit de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. de a realiza 
o producție industrială de peste 10 miliar
de lei.

La principalele produse Industriale s-au 
obtinut următoarele realizări : 

tul tehnic de la Combinatul petrochimic Pi
tești, deficientele în aprovizionarea teh- 
riico-materială. în cooperarea dintre 
întreprinderi, intrarea cu întîrziere în func
țiune a unor capacități de producție, func
tionarea unor instalații sub parametrii 
proiectați.

Productivitatea muncii în industria repu
blicană a fost superioară prevederilor cinci
nalului, înregistrînd o creștere de 7,1% fată 
de anul 1977 și de 27,0% față de 1975; pe 
seama creșterii productivității muncii s-a 
realizat 80% din sporul producției indus
triale obținut în perioada 1976—1978.

Nivelul cheltuielilor totale la 1 000 lei 
producție marfă în industria republicană a 
fost mai mic față de 1977 cu 17,4 lei. reali- 
zîndu-sc la întreaga producție o economie 
de peste 11 miliarde lei. din care circa 7 
miliarde lei pe seama reducerii cheltuielilor 
materiale.

și silvicultura
f

tat lucrări pentru regularizarea unor cursuri 
de apă și îndiguiri împotriva inundațiilor. 
Unitățile agricole au primit 1 480 mii tone 
îngrășăminte chimice (substanță activă), cu 
352 mii tone mai mult decit în anul 1977.

în anul 1978 s-a obtinut o producție 
globală agricolă de circa 128 miliarde lei, 
cu 2,4% mai mare decit în anul precedent, 
asigurînd satisfacerea nevoilor de consum 
ale populației și alte cerințe ale economiei 
naționale. în perioada 1976—1978 s-a obți
nut. în medie pe an, o producție cu circa 
24% mai mare decit media anuală a cinci
nalului 1971—1975.

Producția vegetală obținută la principa
lele culturi se prezintă astfel : 

la in pentru fibră. 4 251 kg la cînepă pen
tru fibră, 15 368 kg la cartofi de toamnă.

Potrivit rezultatelor recensămintului ani
malelor din 3. I. 1979. efectivele de animale 
au înregistrat creșteri importante la toate 
speciile, după cum urmează :

— mii capete —

•
Efective la

3.1.1979
Creșteri fată de 

efectivul existent 
la 1.1.1978

Bovine — total 6 510,2 204,0
din care : vaci și junincl 3 186,7 63,9
Porcine — total 10 336,2 592,5
din care : scroafe 954,5 40,8
Ovine si caprine — total 16 024,0 1156,8
Păsări — total 99 691,7 10 672,7

Producția animală obținută în anul 1978 
la principalele produse a fost mai mare 
decit cea realizată în anul precedent.

Producția agricolă vegetală, efectivele și 
producția animalieră au fost, pe ansamblul 
agriculturii, sub nivelul planificat datorită 
condițiilor climatice mai puțin favorabile, 
dar și unor lipsuri ce s-au manifestat în 
organizarea producției și folosirea forței de 
muncă, în utilizarea suprafețelor agricole, 
bazei tehnice, îngrășămintelor si irigațiilor.

III. Transporturile și telecomunicațiile
Transporturile de folosință generală au 

fost dotate cu 167 locomotive diesel și elec
trice. 5170 vagoane de marfă în echivalent 
4 osii de tipuri diversificate. 5198 autove
hicule de marfă. 1 832 autobuze pentru 
transportul de călători. 65.5 mii tone capa
citate nave fluviale. 518,4 mii tdw nave 
maritime. S-au dat în exploatare 344 km

Realizări 1978 în % fată de 
realizări 1977

Transportul de mărfuri — mid. tone — km 91,3 105,9
Transportul de călători -- mid. călălori — km 46,9 104,3

în cursul anului 1978 s-au manifestat 
neajunsuri în organizarea activității de 
transport și în utilizarea parcului de mij
loace de transport, ceea ce a influențat 
uneori negativ desfășurarea procesului de 
producție și circulație.

Sectorul de poștă șl telecomunicații s-a 
dezvoltat în continuare prin extinderea te

IV. Investițiile
Programul de investiții realizat a asigu

rat dezvoltarea potențialului productiv al 
economiei naționale, lărgirea bazei mate
riale a activităților social-culturale. îmbu
nătățirea repartizării forțelor de producție 
pe teritoriu. Investițiile totale realizate în 
economie au fost de 196,6 miliarde lei. cu 
16,2% mal mari decit în anul 1977. iar in

Realizări 1978 
— miliarde lei —

în % față 
de realizări 1977

TOTAL 196,6 116,2
din care :
— Industrie 98,1 121,7
— Construcții 11,8 110,0
— Agricultură 26,7 111,7
— Transporturi și telecomunicații 19,8 112,9
— Comerț, alimentație publică, turism,

silozuri și baze de depozitare 5,6 104,1
— Construcții de locuințe (inclusiv >

cămine pentru nefamiliști) 19,2 116,4
— Gospodărie comunală 7.5 116,6

în profil teritorial. în anul 1978 s-au în
registrat ritmuri superioare de creștere a 
investițiilor. îndeosebi. în județele : Arad, 
Bihor. Bistrita-Năsăud. Botoșani, Covasna, 
Harghita, Ialomița, Mureș, Olt. Satu Mare, 
Sălaj, Suceava. Teleorman. Tulcea și Vas
lui.

în anul 1978 au fost date în exploatare 
integral sau parțial 657 capacități de pro
ducție principale, din care 594 industriale 
și 63 agrozootehnice.

Planul de investiții și de punere în func

V. Cercetarea științifică, 
dezvoltarea tehnologică 

și introducerea progresului tehnic
Activitatea de cercetare științifică, dez

voltare tehnologică și de introducere a pro
gresului tehnic a contribuit la lărgirea si 
utilizarea superioară a bazei de materii 
prime, ridicarea calității produselor, redu
cerea consumurilor de materiale, combus
tibili și energie, creșterea productivității 
muncii. îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și viată ale populației.

Au fost încheiate lucrările la un număr 
de 648 obiective de cercetare științifică și 
dezvoltare tehnologică mai importante, în
deosebi din chimie, industria construcțiilor 
de mașini și metalurgie ; au fost asimilate 
in producție peste 2 300 tipuri de mașini,

VI. Relațiile economice externe
Dezvoltarea multilaterală a economiei, 

diversificarea structurii sortimentale și îm
bunătățirea nivelului tehnic și calitativ a) 
producției au contribuit la participarea 
activă a tării noastre la circuitul economic 
mondial, la amplificarea schimburilor co
merciale cu alte state. A căpătat noi dimen
siuni colaborarea economică cu toate țările 
socialiste, promovîndu-se forme superioare 
de cooperare în producție și cercetare știin
țifică ; s-au intensificat schimburile econo
mice și de cooperare ale României cu țările 
membre ale C.A.E.R. prin adoptarea unor 
programe speciale de colaborare pe termen 
lung in domenii de importantă economică 
deosebită ; s-a dezvoltat pe multiple pla
nuri colaborarea economică cu țările In curs 
de dezvoltare și s-au extins relațiile econo
mice și tehnico-știintifice cu celelalte state, 
fără deosebire de orînduire socială.

în anul 1978. volumul total al comerțului 
exterior a fost de 76,8 miliarde lei valută.

Exportul a însumat 36,8 miliarde lei va
lută ; mașinile, utilajele și mijloacele de 
transport, produsele chimice și mărfurile 
industriale de larg consum au reprezentat 
circa 55 la sută din volumul total al mărfu
rilor exportate. Pentru satisfacerea nevoilor

VII. Nivelul de
Rezultatele obținute în dezvoltarea pro

ducției materiale. în sporirea venitului na
tional au permis să se asigure condiții 
pentru aplicarea programului de creștere 
mai rapidă a nivelului de trai al întregii 
populații, realizindu-se majorarea venitu
rilor tuturor categoriilor de oameni ai mun
cii. îmbunătățirea consumului de bunuri și 
servicii, a condițiilor de muncă și odihnă. 

în dezvoltarea producției de furaje și apli
carea măsurilor sanitar-veterinare.

în silvicultură s-a realizat un volum de 
reîmpădurirl si împăduriri integrale în 
fondul forestier de 57,5 mii hectare ; pon
derea speciilor de rășinoase în volumul 
total al împăduririlor a fost 60,3%. Volumul 
masei lemnoase din produse principale și 
secundare dat în circuitul economic a fost 
de 19,5 milioane mc.

linii de cale ferată electrificată, s-au efec
tuat lucrări de modernizare a drumurilor 
rutiere pe 138 km și s-au aplicat îmbră- 
căminti asfaltice ușoare pe 1 382 km.

Rezultatele activității in transportul in
tern de mărfuri și călători cu mijloace de 
folosință generală în anul 1978 se prezintă 
astfel : 

lefoniei automate interurbane, mărirea ca
pacității în centralele telefonice automate 
locale cu 144 mii linii, construcția a 4 sta
ții de televiziune. Volumul activității de 
poștă și telecomunicații a fost cu 9,0% mai 
mare decit în anul 1977 și cu 28,9% față 
de anul 1975.

vestițiile din fondurile statului de 178,6 mi
liarde lei. mai mari cu 16,3%. în primii 
trei ani ai actualului cincinal s-a execu
tat un volum de investiții aproape egal cu 
cel realizat în întreg cincinalul precedent.

Pe principalele ramuri ale economiei na
ționale, realizarea investițiilor se prezintă 
astfel : 

țiune a noilor capacități de producție nu a 
fost îndeplinit integral, datorită unor defi
ciente ce s-au manifestat in pregătirea și 
execuția investițiilor, asigurarea la timp a 
utilajelor și a unor materiale. în organi
zarea și desfășurarea lucrărilor de con
strucții pe unele șantiere. Ținînd seama de 
aceasta, o problemă esențială este asigu
rarea condițiilor pentru intrarea în func
țiune a capacităților productive restante din 
anul 1978.

utilaje, instalații și aparate cu performante 
superioare, in proporție de peste 95% 
pe bază de concepție proprie ; s-au pus în 
fabricație peste 1 000 materiale și bunuri 
de consum ; pentru modernizarea și perfec
tionarea proceselor de producție s-a conti
nuat introducerea și extinderea tehnologii
lor avansate.

în ramurile prelucrătoare ale industriei 
republicane, valoarea produselor noi și re- 
proiectate. introduse în fabricația curentă 
de la începutul acestui cincinal, a repre
zentat 27,5% din valoarea producției marfă 
realizată în anul 1978.

economiei naționale cu unele materii pri
me. mașini, utilaje și instalații, precum și 
pentru aprovizionarea populației cu unețe 
bunuri de consum, in anul 1978, valoarea 
importurilor, în condițiile tendinței de creș
tere a prețurilor pe piața externă, s-a ridi
cat la 40,0 miliarde lei valută. Datorită con
dițiilor complexe ale conjuncturii economice 
internaționale, cit și nerealizării integrale 
a prevederilor de export, s-a înregistrat un 
deficit în balanța comercială și balanța de 
plăți externe a țării.

în anul care a trecut s-au încheiat 23 
acorduri sau înțelegeri de cooperare și cola
borare tehnico-economică, din care 6 cu ță
rile socialiste și 16 cu țările în curs de dez
voltare ; România a participat la 130 expo
ziții și tirguri internaționale. în prezent 
România întreține relații economice, comer
ciale și de cooperare economică cu 141 state.

în anul 1978 a continuat să se dezvolte 
turismul internațional, numărul turiștilor 
străini care ne-au vizitat tara fiind de 5,3 
milioane, cu 32,5% mai mare față de anul 
1977 ; încasările din turismul extern au 
crescut fată de anul precedent cu 28,4%.

trai al populației
Populația Republicii Socialiste România 

la sfîrșitul anului 1978 a fost de 21 953 mii 
locuitori, din care 49% locuiau în mediul 
urban.

Populația ocupată în economia națională 
la sfîrșitul anului 1978 a fost de 10,3 mi
lioane, din care 67% era ocupată în 
industrie și în celelalte ramuri neagricole, 
fată de 62% în anul 1975. Numărul 

personalului muncitor a ajuns în anul 1978 
la 6 956 mii, în creștere cu 216 mii față de 
anul 1977. Economia națională a primit în 
anul 1978 un număr de 366 mii muncitori 
calificați prin învățămîntul profesional, 
tehnic și liceal de specialitate și prin 
cursuri de calificare de scurtă durată, iar 
prin învățămîntul superior un număr de 
33,9 mii ingineri, economiști, cadre didac
tice, medicale și de alte specialități.

în cursul anului 1978 s-a trecut la redu
cerea săptămînii de lucru, acțiune de care 
au beneficiat peste 1 370 mii persoane. S-au 
îmbunătățit, în continuare, condițiile de 
muncă și au fost luate noi măsuri de pro
tecție și siguranță a muncii, cheltuindu-se 
în acest scop 2,0 miliarde lei.

Veniturile bănești din retribuirea muncii 
personalului muncitor au fost mai mari cu 
14,7 la sută față de anul 1977, ca urmare, 
în principal, a majorării retribuțiilor tari
fare ; prima etapă a majorării retribuțiilor 
s-a încheiat înainte de termen, sporul ab
solut al veniturilor din retribuirea muncii 
fiind de 22,6 miliarde lei față de 1977 și 
48,6 miliarde lei față de 1975.

Retribuția medie în anul 1978 a fost de 
2 011 lei, cu 193 lei mai mare decît în 1977 
și cu 416 lei față de 1975.

Dezvoltarea economico-socială a țării în 
condițiile asigurării echilibrului financiar 
și monetar a creat condiții pentru o evo
luție normală a prețurilor, indicele prețu
rilor mărfurilor și al tarifelor serviciilor 
pentru întreaga populație a fost de 102,2 
la sută față de anul 1977, situîndu-se sub 
limitele planificate.

Retribuția reală a personalului muncitor 
a sporit în anul 1978 față de 1977 cu 8,3%, 
iar față de 1975 cu 21,4% ; în a- 
cest fel. prevederea din planul cincinal 
pentru 1980 a fost îndeplinită încă din anul 
1978, creîndu-se toate condițiile pentru rea
lizarea programului suplimentar de creș
tere a nivelului de trai stabilit de Confe
rința Națională a partidului.

Veniturile bănești ale țărănimii prove
nite din retribuirea muncii în cooperativele 
agricole de producție și din vînzarea pro
duselor agricole către unitățile socialiste

Came si produse din came
(in echivalent carne proaspătă) 
Ulei comestibil
Lapte, lapte praf si produse 
lactate proaspete (in echivalent 
lapte)
Brînzeturi
Unt
Ouă
Pește
Zahăr
Produse zaharoase
Legume proaspete
Cartofi
Fructe proaspete
Țesături de bumbac
Țesături de lină
Confecții
Tricotaje 
încălțăminte
Frigidere
Televizoare
Aparate de radio
Mașini de spălat rute
Mobilă
Autoturisme
Aspiratoare de praf
Mașini de cusut
Mas’ll electrice de gătit
Biciclete
Motorete
Articole de menaj
Ciment

Volumul serviciilor prestate pentru popu
lație prin unitățile socialiste în anul 1978 a 
depășit cu 6,8% nivelul din anul 1977. creș
teri mai mari înregistrînd serviciile de gos
podărie comunală si locativă. de poștă si 
telecomunicații, pentru întreținerea și re
pararea mijloacelor de transport auto, con
fecționarea de îmbrăcăminte și încălțămin
te pe comandă.

Au fost date în folosință 166 mii locuințe, 
din care 94 mii din fondurile statului. 57 
mii din fondurile populației cu sprijinul 
statului în credite și execuție si 15 mii din 
fondurile proprii ale populației. Au fost 
construite cămine pentru nefamilisti totali- 
zind aproape 32 mii locuri. Programul con
strucțiilor de locuințe nu a fost îndeplinit 
integral în toate județele, ca urmare a fo
losirii incomplete a bazei tehhico-matcriale 
de către unele unităti de construcții si de
ficientelor în conducerea si organizarea e- 
Xecuției lucrărilor pe unele șantiere.

Paralel cu îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, a sporit dotarea tehnico-edilitară a 
localităților : s-au extins rețelele orășenești 
de distribuție a apei cu peste 575 km. de 
canalizare cu 330 km. parcul de mijloace 
de transport în comun a fost dotat cu peste 
1 900 vehicule.

Ca urmare a sporirii cheltuielilor social- 
culturale si a fondurilor de investiții aloca
te de stat, au fost asigurate condiții mal 
bune pentru dezvoltarea invățămintului. 
culturii, artei și ocrotirii sănătății popu
lației.

Baza materială a invățămintului s-a dez
voltat prin construirea de noi grădinițe și 
cămine de copii cu 11,7 mii locuri, 1 727 săli 
de clasă pentru învătămintul primar, gim
nazial. liceal și tehnic-profesional. 11,3 mii 
locuri în internate. 49 săli de gimnastică, 
noi spatii pentru laboratoare și ateliere 
școlare. Pentru învățămîntul superior s-au 
construit noi spatii de studiu și, ateliere ce 
au însumat 21,3 mii mp. precum și 6,1 mii 
locuri în cămine studențești.

în anul de învățămint 1978—1979 frecven
tează școlile de toate gradele 5,7 milioane 
copii preșcolari, elevi și studenți. Numărul 
copiilor înscriși în grădinițe a ajuns la 
872,4 mii (75,4% din numărul copiilor in 
vîrstă de 3—5 ani) ; numărul elevilor din 
învățămîntul primar și gimnazial este de 
3 423,1 mii. al celor din învățămîntul liceal 
de 1 055 mii elevi ; în învățămîntul profe
sional și de maiștri învață 164,3 mii elevi, 
iar în învătămintul superior 190,6 mii stu- 
denți.

S-au creat condiții tot mai bune pentru 
odihna oamenilor muncii ; au fost date în 
folosință noi locuri în hoteluri și alte uni
tăti turistice și de tratament balnear. în 
anul 1978 au beneficiat de odihnă și trata
ment balnear in stațiuni balneoclimatice 1,8 
milioane persoane. Asistenta medicală a 
populației a fost asigurată In anul 1978 
de 36,8 mii medici și de peste 130 mii 
cadre medii sanitare ; s-au dat în fo
losință noi unităti spitalicești cu 3 508 pa
turi. 58 dispensare medicale. 6 centre sto
matologice.

Pe fondul realizărilor importante obținute 
în dezvoltarea producției materiale și în 
creșterea eficientei activității economice, 

CONSILIUL SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE 

COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII 
DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICA

în anul 1978 au fost cu 3,7% mai mari față 
de anul 1977.

în anul 1978 a fost majorat venitul mi
nim garantat lunar al țăranilor cooperatori 
care lucrează în zootehnie și în formațiile 
permanente din sistemele de irigații la 
1 500 lei, iar pentru cei care lucrează în 
legumicultura, viticultură și pomicultură 
la 1 200 lei.

Veniturile reale ale țărănimii provenite 
din munca în cooperativele agricole de pro
ducție și din gospodăriile personale, cal
culate pe o persoană activă, au sporit cu 
5,7% fată de anul 1977 și cu 25,6% în com
parație cu 1975, realizindu-se astfel creș-, 
terea prevăzută în cincinal pentru anul 
1980.

Paralel cu sporirea veniturilor din muncă, 
s-au majorat într-o proporție însemnată 
fondurile sociale de consum. Au crescut 
fondurile alocate de stat pentru plata pen
siilor. alocației pentru copii, ajutoare, cit și 
pentru dezvoltarea si modernizarea învă- 
tămintului. ocrotirii sănătății si a altor 
acțiuni sociale. Cheltuielile social-culturale 
finanțate de la bugetul de stat în anul 1978 
au însumat 62,6 miliarde lei. revenind în 
medie pe locuitor 2 862 lei. față de 2 702 lei 
în anul 1977. Pensia medie de asigurări so
ciale de stat a sporit cu 7,4%. față de 
anul precedent ; de asemenea, s-a încheiat 
acțiunea de malorare a pensiilor țăranilor 
cooperatori și a intrat în vigoare sistemul 
de pensii și asigurări pentru țăranii cu 
gospodării individuale din zonele necoope- 
rativizate.

Veniturile totale reale ale populației, care 
cuprind atît veniturile din retribuirea muncii 
cit și cele din fondurile sociale de consum, 
au înregistrat in anul 1978 o creștere^’*'’ 
8,9% comparativ cu anul 1977.

Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin 
unitățile comerțului socialist au fost de 
184,9 miliarde lei. cu 11,5% mai mari 
comparativ cu anul 1977, asigurindu-se o 
mai bună aprovizionare a populației cu 
produse alimentare si nealimentare.

La principalele produse, nivelul si dina
mica desfacerilor prin comerțul socialist se 
prezintă astfel :

U. M. Realizări
1978

în % față 
de realizări :

1977 1975

mil tone 665,5 108,4 132,5
mii tone 181,4 103,8 120,4

mii hl. 12 058,4 112,4 127,5
mii tone 104,7 108,6 130.3
mii tone 25,9 108,1 125,1
mii. buc. 1 489.1 109,9 113.2
mii tone 63,1 104.4 110,6
mii tone 383,7 108,4 126.9
mii tone 130,6 112,9 144.0
mii tone 776,1 109,7 113,7
mii tone 553,4 103,3 116,7
mii tone 206,5 95,6 118,1
mii. lei 3 817,5 104,9 108,7
mii. lei 3 803,8 114.9 128,8
mii. lei 14 182,6 113,7 138,4
mii lei 9 412,9 118,6 145,4
mi), lei 7 353,6 109,7 127,8
mii buc. 394,9 115,2 151,8
mii buc. 494,3 126,4 124,9
mii buc. 456,0 107,2 114,2
mii buc. 228,8 120,3 153,2
mii. lei 7 010,9 122,2 141,4
mii buc. 73,0 113.1 160,4
mii buc. 124,9 114,3 164,8
mii buc. 94,3 117,1 111.6
mii buc. 89,5 195,3 •—
mii buc. 289.9 107,1 135,9
mii buc. 15,3 105,7 131,7
mii. lei 2 240,8 116.0 151,7
mii tone 795,9 115,3 123,2

bugetul statului pe anul 1978 s-a încheiat 
echilibrat, circulația bănească a evoluat in 
limitele planificate, au crescut economiile 
depuse de oamenii muncii la Casa de Eco
nomii și Consemnatiuni, ceea ce reflectă 
stabilitatea sistemului nostru financiar-mo- 
netar, încrederea sporită a populației in 
moneda națională.

★
Realizările obținute ,n anul 1978 în dez

voltarea economico-socială a țării sînt ro
dul eforturilor și activității susținute alo 
clasei noastre muncitoare, țărănimii și in
telectualității. ale tuturor oamenilor mun
cii. fără deosebire de naționalitate, ale În
tregului popor, care, strips unit în jurul 
partidului. înfăptuiește neabătut politica s < 
internă și externă. Bilanțul rodnic al anu
lui 1978 constituie un puternic imbold pen
tru oamenii muncii de a acționa cu energie 
sporită pentru îndeplinirea planului pe anul 
1979 — anul celui de-al XÎI-lea Congres al 
partidului, al sărbătoririi celei de-a 35-a a- 
niversări a insurecției naționale armate an
tifasciste și antiimperialiste.

Orgahele și organizațiile de partid, minis
terele. celelalte organe de stat centrale și 
locale, unitățile economice, toți oamenii 
muncii sint chemați să-și intensifice efor
turile pentru aplicarea cu consecventă a 
măsurilor privind perfecționarea mecanis
mului economic, întărirea autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii economico-fi- 
nanciare în vederea ridicării pe o nouă 
treaptă a întregii activități economice. în 
toate ramurile pconomiei, în toate unități
le. este necesar să se ia măsuri hotărîte 
pentru a asigura folosirea cu maximă efi-, 
cientă a capacităților de producție și a forței' 
de muncă, valorificarea superioară a resur
selor materiale. gospodărirea rațională a 
materiilor prime, combustibilului și ener
giei, înnoirea și modernizarea produselor 
și a tehnologiilor de producție. în acest 
efort productiv din anul hotărîtor al actua
lului cincinal, sarcina de bază o constituie 
realizarea și depășirea prevederilor de plan 
la producția fizică, în structura sortimenta
lă prevăzută, precum și la valoarea produc
ției nete, respectarea riguroasă a termene
lor contractuale de livrare a mărfurilor pen
tru export, investiții și fondul pieței. Se im
pun măsuri energice pentru asigurarea pu
nerii în funcțiune a noilor capacități pro
ductive la termenele planificate, pentru în
deplinirea în bune condiții a programului 
de investiții. în centrul atenției tuturor uni
tăților economice trebuie să se situeze rea
lizarea sarcinilor de creștere a productivită
ții muncii și de reducere a cheltuielilor ma
teriale. sursa principală de sporire a veni
tului national și de ridicare, pe această 
bază, a nivelului de trai al maselor.

în spiritul înaltelor exigente ale condu
cerii partidului, ale secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. toți oamenii 
muncii vor acționa hotărit pentru Îndepli
nirea exemplară a prevederilor de plan pe 
anul 1979, asigurînd înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale partidului, parcurgerea 
unei noi și importante etape pe drumul 
făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate în România.
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Cuvintul tovarășului 
Marin Vasile

Elaborate la indicația și cu 
participarea directă a tovară
șului Nicolae Ceausescu, mă- 
suMle cu privire la perfec
ționarea organizării, condu
cerii si planificării unitare a 
agriculturii vor înscrie și mai 
ferm agricultura tării noastre 
pe coordonatele de largă per
spectivă trasate de Congresul al 
XI-lea si Conferința Națională 
ale partidului. Ele vor. aduce 
modificări esențiale in dezvol
tarea agriculturii, vor asigura 
bazele organizatorice necesare 
pentru intensificarea producției 
vegetale si animale, în ritmurile 
impuse de edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
si înaintarea României spre co
munism.

Vorbitorul a arătat că succe
sele importante înregistrate de 
agricultură pe toate planurile 
confirmă cu putere caracterul 
Științific si realismul politicii 
agrare a partidului. Obiectivele 
pe care le avem de înfăptuit în 
ultimii doi ani ai actualului 
cincinal, si mai ales cele ce ne 
vor reveni în perioada lui 1981— 
1985 — a spus vorbitorul — obli
gă însă la o intensificare sub
stanțială a eforturilor în direcția 
sporirii producției astfel încît 

-icultura să tină pasul cu ce
rințele impuse de progresul ge
neral al tării. Programele de 
dezvoltare a agriculturii, ^planu
rile anuale de stat creează toate 
premisele pentru înfăptuirea cu 
succes a acestei cerințe. Se acce
lerează procesul de mecanizare 
și chimizare, continuă în ritm 
'sufetinut înfăptuirea amplului 
program de îmbunătățiri fun
ciare. se asigură în tot mai mare 
măsură semințe, rase de animale 
si tehnologii cu randamente su
perioare. Se îmbunătățesc con
dițiile pentru realizarea unei 
eficiente tot mai înalte în toate 
sectoarele producției agricole 
vegetale și animale.

Este meritul hotărîtor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a 
fi sesizat și indicat ca în aceste 
condiții să se treacă la per
fecționarea cadrului organiza
toric și a conducerii agriculturii 
în strînsă concordantă cu dez
voltarea impetuoasă a . forțelor 
de producție, cu necesitatea am
plificării procesului de concen
trare, specializare, moderniza
re și intensificarea producției, 
cu cerințele impuse de progre
sul general al economici noastre 
naționale.

Măsurile propuse spre apro
barea Plenarei Comitetului Cen
tral urmăresc în principal asi
gurarea conducerii unitare a tu
turor sectoarelor agriculturii, pe 
toate treptele sale organizato
rice, accentuarea procesului de 
concentrare și de integrare a pro
ducției agricole, apropierea con
ducerii tehnice și economice din 
minister, departamente, centrale 
și județe de unitățile de produc
ție, crearea cadrului organizato
ric și a celorlalte condiții nece
sare pentru introducerea noului 
mecanism economico-financiar 
în toate unitățile din agricultura 
de stat și cooperatistă. în acest 
context, hotărirea Comitetului 
Politic Executiv referitoare la

Cuvintul tovarășului 
Mihai Telescu

îmi exprim, de la bun început, 
totala adeziune fată de propune
rile supuse dezbaterii Plenarei 
privind îmbunătățirea conducerii, 
organizării și planificării agri
culturii si industriei alimentare, 
ctb convingerea că menirea lor 
în anul împlinirii a trei decenii 
de la începutul amplului proces 
revoluționar de cooperativizare 
a agriculturii este să ofere un 
cadru nou. unitar si dinamizator 
întregii activități din agricultura 
socialistă, să amplifice succesele 
și experiența dobindită in inte
grarea. specializarea si profila
rea producției agricole vegetale 
Si animale.

Documentele supuse dezbaterii 
relevă cu pregnantă justețea ho- 
tărîrilor stabilite de Congresul al 
XI-lea Si Conferința Națională 
ale partidului, pentru realizarea 
unei agriculturi moderne, inten
sive. de înalt randament. Poli
tica științifică, realistă a parti
dului stă la baza succeselor de 
seamă repurtate de agricultura 
socialistă a tării noastre, ca ra
mură de bază a economiei, care, 
bucurindu-se de sprijinul nepre
cupețit al conducerii partidului, 
asigură satisfacerea cerințelor in 
continuă creștere ale economiei 
nationdle. aprovizionarea în tot 
mai bune condiții a populației.

Militind pentru înfăptuirea 
sarcinilor de seamă ce revin 
agriculturii județului Timiș în 
actualul cincinal — a spus în 
continuare vorbitorul — Comite
tul județean de partid s-a preo
cupat permanent de problemele 
esențiale ale dezvoltării tuturor 
ramurilor agriculturii, adoptind 
măsuri corespunzătoare. Ne preo
cupăm de crearea și extinderea 
în cultură a unor soiuri si hibrizi 
de mare productivitate, de con
centrarea producției de legume 
Si fructe, de modernizarea sec
toarelor de creșterea animalelor, 
în complexe de tip industrial sau 
ferme modernizate. In același 
timp, acordăm o atenție deose
bită extinderii mecanizării lu

Cuvintul tovarășului 
Emetic Szabo

Măsurile ce urmează a fi luate 
de plenară întruchipează gîn- 
direa profund științifică a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sint în concordanță cu sarcinile 
și orientările Congresului al 
XI-lea al partidului cu privire 
la perfecționarea întregii activi
tăți economico-sociale.

Adoptarea acestor măsuri vi

acordarea unor înlesniri prin 
amînarea. reducerea și anularea 
de credite și plăți neachitate la 
timp de unele cooperative agri
cole constituie încă o manifes
tare a grijii conducerii partidu
lui. personal a tovarășului se
cretar general Nicolae Ceaușescu. 
pentru asigurarea condițiilor 
necesare introducerii principii
lor autogestiunii în fiecare uni
tate, pentru întărirea ordinii si 
consolidarea economico-organi- 
zatorică a tuturor cooperativelor.

După ce a scos in evidentă 
unele nerealizări la producția 
vegetală și animală în anul 
care a trecut, vorbitorul a spus: 
Critica severă pe care ne-a 
făcut-o secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru această situa
ție este pe deplin ’întemeiată. 
Trebuie combătută cu toată ho- 
tărîrea tendința unor cadre de 
a pune totul pe seama condiții
lor naturale mai puțin prielnice. 
Sigur — a spus vorbitorul — 
efectele negative ale natu
rii nu pot fi trecute cu ve
derea, dar ele nu sînt deter
minante. Cel mai convingător 
argument oferă producțiile bune 
și foarte bune obținute în toate 
județele, pe toate tipurile de 
sol. de numeroase întreprinderi 
agricole de stat șl cooperative 
agricole. faptul că in condiții 
naturale relativ asemănătoare 
nivelul producțiilor realizate a 
fost. în unele cazuri, extrem de 
diferit de la județ la județ, de 
la unitate la unitate, chiar și 
atunci cînd acestea aparțin ace
luiași consiliu sau aceleiași co
mune. Se confirmă astfel încă 
o dată că hotărîtoare pentru ni
velul producției sînt munca oa
menilor, stăruința și priceperea 
acestora de a lucra în orice 
condiții, pe orice vreme, modul 
cum se organizează producția și 
se execută lucrările agricole, 
preocuparea pentru îndeplinirea 
programelor pe care ni le-am 
propus.

Trebuie să recunoaștem că cei 
care răspundem de înfăptuirea 
sarcinilor din agricultură — U- 
niunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
Ministerul Agriculturii, organele 
agricole județene, conducerile si 
specialiștii din unități — nu am 
reușit să stăpinim în măsura 
cerută problemele producției, să 
mobilizăm și să asigurăm folo
sirea judicioasă a tuturor for
țelor și mijloacelor existente în 
unități, să determinăm întărirea 
ordinii și disciplinei. Exprim in 
fata plenarei hotărirea noastră 
fermă, a tuturor factorilor în
vestiți de conducerea partidului 
cu răspunderi directe în proble
mele agriculturii de a face to
tul pentru eliminarea necondi
ționată a deficientelor amintite, 
pentru îmbunătățirea radicală a 
activității din agricultură. Pe 
prim plan vom pune îmbunătă
țirea stilului și metodelor de 
muncă, pentru deplasarea în
tregii activități în unitățile de 
bază, pentru întărirea răspun
derii fiecărui activist și specia
list in rezolvarea operativă a 
problemelor pe care le ridică 
producția.

crărilor în toate sectoarele, 
stimulării creației tehnice pro
prii. care să ducă la creș
terea producțiilor vegetale 
și animale. Drept rezultat al 
eforturilor depuse de oamenii 
muncii din agricultura județu
lui, în perioada 1950—1978, pro
ducția agricolă a sporit de peste 
4 ori.

După ce a arătat că aplicarea 
în viață a importantelor măsuri 
de îmbunătățire a conducerii, 
organizării și planificării agri
culturii presupune o ridicare pe 
o treaptă superioară a muncii 
organizațiilor de partid, a fie
cărui activist, vorbitorul a spus: 
Apreciez în mod deosebit 
măsurile privind' acordarea unor 
înlesniri unităților agricole coo
peratiste prin aminarea, re
ducerea și anularea unor cre
dite și plăți neachitate la 
termen. Ajutorul acordat și 
de această dată de conducerea 
de partid și de stat va deter
mina o stimulare a activității 
cooperativelor agricole de pro
ducție în cauză. în primul rînd, 
dar și a tuturor unităților agri
cole la sporirea producției ve
getale și animale.

In prezent ne preocupăm de 
sprijinirea nemijlocită a orga
nizațiilor de partid și consiliilor 
oamenilor muncii pentru pre
gătirea și desfășurarea adună
rilor generale din industrie, 
construcții, transporturi, agri
cultură. Vă raportăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că acestea se desfășoară într-o 
atmosferă responsabilă, în spirit 
revoluționar, în care colecti
vele de oameni ai muncii își 
manifestă hotărirea fermă de a 
depune toate eforturile pentru 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor ce revin județului Timiș, 
pentru a întîmpina cu rezultate 
remarcabile evenimentele deo
sebite din viața partidului și 
poporului nostru — Congresul 
al XII-lea al parțidului și cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei.

zînd perfectionarea conducerii, 
organizării și planificării agri
culturii este impusă de necesi
tatea unei mai bune cuprinderi 
a problemelor, unei conduceri 
unitare care să permită urmă
rirea și coordonarea în mod 
unitar atit a dezvoltării armo
nioase a diverselor ramuri ale 
agriculturii, cit și realizările pe 
linia înfăptuirii cu succes a sar

cinilor de plan. Măsurile preco
nizate creează cadrul unei mai 
ju.dicioase repartizări și folosirii 
mai eficiente a mijloacelor de 
producție și financiare puse la 
dispoziția unităților, generaliză
rii mai rapide a experienței 
bune dobîndite în realizarea 
producției cu eficiență economi
că ridicată. De asemenea, măsu
rile preconizate aici elimină pa
ralelismul din conducerea agri
culturii. care. în ultimul timp, a 
constituit chiar o frînă în creș
terea producției. Este știut fap
tul că cu cit se interpun mai 
multe organisme între ministe
re si unitățile de producție cu atît 
scad răspunderile legate de 
realizarea sarcinilor dț plan. 
Forma actuală de conducere 
este foarte complicată, cere 
multă muncă administrativă inu
tilă. Se cer și se fac o mulțime 
de programe și de analize fără 
eficiență. Acest sistem de lucru 
a îngreunat mult analizarea 
neajunsurilor în cadrul unități
lor de producție, luarea măsu
rilor ce se impun pentru reali
zarea sarcinilor de plan.

Cuvintul tovarășului
Vasile Potop

De la început doresc să-ml 
exprim acordul deplin cu ma
terialele și măsurile care au 
fost prezentate, cu convingerea 
că acestea vor avea un rol deo
sebit în îmbunătățirea muncii în 
agricultură. în industrie si ce
lelalte domenii de activitate. Bi
lanțul realizărilor obținute în 
dezvoltarea economică si socia
lă a tării in anul 1978 oonstituie 
o expresie elocventă a intensei 
activități creatoare desfășurată 
de oamenii muncii și arată că 
s-a făcut un n.ou și important 
pas înainte pe calea realizării 
programului partidului de in
dustrializare socialistă a patriei, 
de modernizare a agriculturii, 
de introducere a progresului 
tehnic și sporire a eficientei în 
întreaga economie.

înfăptuirile cuprinse în acest 
bilanț înglobează si pe cele ale 
oamenilor muncii din județul 
Buzău, a spus vorbitorul. Obiec
tivul stabilit pentru o serie de 
județe — printre care și jude
țul Buzău — de a depăși sub
stanțial. în acest cincinal, va
loarea de 10 miliarde lei a pro
ducției industriale — se reali
zează cu succes. Anul trecut, 
județul Buzău a realizat o pro
ducție industrială ce se cifrea
ză la 15 miliarde lei. față de 9 
miliarde în anul 1975. iar în 
anul care urmează ea se va 
ridica la aproape 20 miliarde lei.

Sîntem conștient! că avem 
foarte multe lucruri de soluțio
nat mai bine. Comitetul jude
țean de partid, conducerile în
treprinderilor. organizațiile de 
partid din unitățile economice 
trebuie să adopte un stil de 
muncă mal concret, mai res
ponsabil, față de fiecare sar
cină înscrisă în plan.

Nu s-a reușit ca în fiecare în
treprindere. în fiecare secție să 
se pună pe prim plan realiza
rea producției fizice, din care 
cauză și în luna ianuarie, la u- 
nele sortimente, au apărut res
tante. care vor fi recuperate în 
cel mai scurt timp.

Reierindu-se apoi la sprijinul 
pe care ministerele, centralele 
trebuie să-1 dea unităților eco
nomice. vorbitorul a relevat ne
cesitatea asigurării unei bune 
aprovizionări tehnico-materia- 
le. subliniind că pentru jude
țul Buzău aceasta rămine o pro
blemă principală de care depin
de în mare măsură realizarea 
planului. în continuare, el a a- 
rătat că se impune o intensifi
care a eforturilor pentru recu-

Cuvintul 
Mitrana

Ca președinte al cooperativei 
agricole de producție Gogoșu. 
din județul Mehedinți, unde lu
crez de peste 16 ani — a spus 
vorbitoarea — am luat cunoștință 
cu multă satisfacție și bucurie 
de măsurile privind îmbunătă
țirea organizării, planificării și 
conducerii unitare a agriculturii. 
După cum se știe, măsurile de 
organizare superioară a produc
ției și a muncii în agricultură 
au necesitat acțiuni complexe 
de introducere a tehnologiilor 
moderne, de mecanizare a lu
crărilor în producția vegetală 

și animală, de fertilizare, de erbi- 
cidare, de combaterea bolilor 
și dăunătorilor, de aplicarea udă
rilor. de recoltarea, conservarea, 
prepararea furajelor și fura
jarea animalelor. In prezent, ca 
urmare a introducerii celor mai 
noi cuceriri ale științei în toate 
domeniile de activitate din a- 
gricultură, a modernizării bazei 
tehnico-materiale. a creșterii 
tehnicității proceselor de pro
ducție, a acțiunilor vizînd trans
formarea agriculturii într-o va
riantă a activității industriale, 
devine necesară integrarea acti
vităților de producție, industria
lizare, deservire și comercializa
re. Pentru aceasta, aș dori să 
arăt că. de la formarea consilii
lor intercooperatiste și pînă în 
prezent, întreaga activitate a a- 
cestora a fost concentrată, în 
general, în direcția planificării, 
zonării și profilării producției a- 
gricole. Problemele legate de 
amplasarea culturilor pe zone 
de favorabilitat.e, de mecaniza
rea lucrărilor de irigații, de a- 
provizionarea și administrarea 
științifică a îngrășămintelor, a 
erbicidelor și insecticidelor, 
nu-și găsesc acum soluționarea 
cea mai bună în cadrul consi-

Cuvintul tovarășului
Ion Vermeșan

Mă alătur întru totul aprecie
rilor exprimate în plenara noas
tră privind însemnătatea excep

încă de la înființarea consilii
lor intercooperatiste s-a văzut 
efectul lor bun în viața coopera
tivelor agricole de producție. 
Rău este însă faptul că, în ul
timul timp, președinții acestor 
consilii, care sînt și directorii 
S.M.A.-uriJor, de multe ori văd 
numai interesul S.M.A.-urilor și 
nu întotdeauna și în mod priori
tar interesul cooperativelor. De 
asemenea, în multe locuri ingi
nerul șef a devenit un funcțio
nar pentru transmiterea de date 
către direcția generală agricolă. 
Scopul consiliului este ca să 
devină unitate' economică agro
industrială puternică. Cred eu că 
nici asociațiile intercooperatiste 
nu-și îndeplinesc sarcina eco
nomică ce le-a fost, stabilită.

îmi exprim convingerea — a 
spus vorbitorul in încheiere — 
că noua formă de conducere și 
organizare în agricultura noas
tră va duce la creșterea produc
ției și a eficientei economice a 
întregii activități din această 
ramură de bază a economiei 
naționale.

perarea restantelor și îndeplini
rea integrală a sarcinilor ce re
vin județului în domeniul ex
portului. In ceea ce privește in
vestițiile. s-a apreciat că tre
buie luptat cu mai multă insis
tentă pentru punerea la timp în 
funcțiune a noilor obiective și 
realizarea parametrilor proiec
tați.

Vorbitorul a spus apoi : Din
tre problemele ce le dezbatem 
rețin atenția. în mod special, 
măsurile propuse pentru îmbu
nătățirea muncii în domeniul a- 
griculturii, ele oglindind atenția 
deosebită pe care o acordă con
ducerea partidului. dumnea
voastră personal. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. acestui im
portant sector al economiei na
ționale. Prin amploarea, pro
funzimea si îndrăzneala lor. a- 
ceste măsuri reflectă concepția 
dumneavoastră științifică, nova
toare. tovarășe secretar general, 
grija dumneavoastră permanen
tă de a pune de acord formele 
de organizare, conducere si pla
nificare cu realizările din fie
care domeniu de activitate. In
troducerea principiului condu
cerii unitare a agriculturii la 
toate nivelurile, crearea consi
liilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, ca titulare 
de plam. încadrarea lor cores
punzătoare cu cadre de partid 
și specialiști. întărirea rolului 
unităților de bază în producția 
agricolă. îmbunătățirea reparti
zării și creșterea răspunderii 
personalului de conducere și de 
specialitate — toate aceste mă
suri ca și altele prevăzute cre
ează condiții pentru folosirea 
mai bună a fondului funciar, a 
mașinilor, a altor mijloace ma
teriale și a forței de muncă din 
agricultură.

Sîntem conștient! că aceste 
măsuri creează un nou cadru de 
muncă, premisele unor rezultate 
mai bune, că punerea lor în va
loare depinde de activitatea co
lectivelor de oameni din fiecare 
întreprindere, din fiecare uni
tate agricolă, de creșterea rolu
lui și răspunderii organelor și 
organizațiilor de partid, a tutu
ror celor ce muncesc in agricul
tură.

De aceea, noi vă asigurăm că 
vom face totul pentru aplicarea 
exemplară în viață a acestor 
importante măsuri.

In încheiere, vorbitorul a fă
cut unele propuneri privind ihai 
buna folosire a specialiștilor din 
agricultură, in munca de îndru
mare ce se desfășoară pe teren.

tovarășei 
Predescu

liilor intercooperatiste. De aceea, 
apreciez și aprob din inimă mă
surile adoptate de Comitetul Po
litic Executiv de a se dezvolta 
și transforma actualele consilii 
intercooperatiste în consilii uni
ce agroindustriale de stat și coo
peratiste. Acest cadru organiza
toric învestit cu sarcini și pu
teri depline, va asigura o coor
donare unitară a tuturor activi
tăților de planificare. concen
trare, specializare, profilare, a- 
sociere, cooperare, deservire, in
dustrializare și desfacere a pro
ducției agricole. Pe lingă con
siliul unic agroindustrial va fi 
concentrată în totalitate și acti
vitatea de chimizare, irigații, 
desfacerea producției și alte ac
tivități care să aducă o eficien
tă maximă la realizarea unor 
producții mari și de calitate su
perioară.

De asemenea, consider că a- 
cest cadru organizatoric va per
mite o mai bună integrare a ac
tivității de mecanizare în cadrul 
,unităților de producție, asigu- 
rînd legarea mecanizatorilor, a 
întregului personal muncitor, a 
specialiștilor de rezultatele pro
ducției din fermă și unitățile 
respective.

Această formă de organizare 
și conducere a agriculturii va 
permite ca și la nivelul județu
lui. prin integrarea trusturilor 
S.M.A. și I.A.S., a celorlalte or
gane agricole județene în cadrul 
direcțiilor generale pentru agri
cultură, să se asigure o condu
cere unitară, înlăturînd tendin
țele de paralelism, de formalism, 
repartizare neuniformă a bazei 
tehnico-materiale în unitățile de 
stat și C.A.P., precum și lipsa 
de îndrumare și control și de a- 
jutor tehnico-științific.

țională a măsurilor ce le dezba
tem, valoarea inestimabilă a ini
țiativelor secretarului general 

al partidului, care șl de data 
aceasta, răspunzînd tn mod 
creator cerințelor de perfecțio
nare a activității de conducere 
a diferitelor domenii ale activi
tății economico-sociale, a inter
venit cu spiritul novator ce-1 
caracterizează, arătîndu-ne calea 
pe care trebuie să mergem pen
tru a ridica nivelul organizării și 
planificării agriculturii.

Noi, cei ce ne desfășurăm ac
tivitatea în județul Ilfov, in eco
nomia căruia agricultura deține 
o pondere importantă, apreciem 
in mod deosebit aceste măsuri 
prin care se va asigura condu
cerea unitară a tuturor sectoa
relor agriculturii pe toate trep
tele organizatorice. Și în jude
țul nostru crearea consiliilor 
unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste va avea, fără în
doială, o influență pozitivă, se 
vor crea posibilități mai bune 
pentru unirea forțelor existente 
în întreprinderile agricole de 
stat, cooperativele agricole de 
producție și institutele și stațiu
nile de cercetări cu profil agricol, 
în vederea înfăptuirii de acțiuni 
concrete pentru folosirea de
plină și eficientă a fondului fun
ciar, a mijloacelor materiale, fi
nanciare și a forței de muncă, 
precum și pentru consolidarea 
economică a fiecărei unități a- 
gricole. De asemenea, se creează 
condiții optime de generalizare 
a experienței pozitive în toate 
unitățile agricole. Faptul că 
funcția de președinte al acestor 
consilii va fi îndeplinită de ac
tiviști de partid cu experiență, 
bine pregătiți din punct de ve
dere profesional și politic, ne dă 
garanția mobilizării întregii ca
pacități de muncă și de creație 
a cadrelor din unități, a tuturor 
lucrătorilor din agricultură, pen
tru înfăptuirea neabătută a po
liticii agrare a partidului nostru.

Noul cadru organizatoric de 
conducere a agriculturii creează, 
de asemenea, condiții optime 
pentru dezvoltarea pe un plan

Cuvintul tovarășului 
Paraschiv Benescu

Apreciez și eu ca deosebit de 
oportună această plenară, la în
ceput de an. menită să dezbată 
și să hotărască noi măsuri și 
acțiuni care să determine în
făptuirea exemplară a planului 
și programului suplimentar 
adoptat de Conferința Națională 
a partidului.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Galați, organiza
țiile de partid văd în aceasta 
preocuparea statornică a condu
cerii partidului, a dumneavoas
tră personal, tovarășe secretar 
general, pentru perfecționarea 
continuă a conducerii și organi
zării activității economico-socia
le, în concordantă cu sarcinile 
deosebite ce ne revin în ultimii 
doi ani ai actualului cincinal.

Pornind de la faptul că jude
țul Galati are de realizat în anul 
acesta o producție industrială in 
valoare de peste 43 de miliarde 
lei, ce se materializează în pes
te 2,4 mil. tone cocs metalurgic, 
aproape 6 mil. tone fontă, peste 
6 250 000 tone oțel și aproape 5 
mil. tone laminate finite și alte 
produse importante pentru eco
nomie — sporuri însemnate fată 
de realizările anilor precedenți — 
am întreprins o serie de acțiuni 
politice și organizatorice pentru 
pregătirea producției și a inves
tițiilor. Am elaborat, cu spriji
nul ministerelor de resort, un 
program de asimilare în țară a 
echipamentelor de acționări și 
automatizări cu specific side
rurgic, ceea ce va permite re
ducerea importului și asigurarea 
tehnico-materială mai bună a 
planului de întreținere și repa
rații. De asemenea, am luat mă
suri pentru îmbunătățirea acti
vității portuare, pentru întreți
nerea. reparația și exploatarea 
utilajelor din dotare, a macara
lelor de chei, acțiuni care au 
permis ca în luna ianuarie tra
ficul portuar mineralier să fie 
depășit cu aproape 12 la sută, 
împreună cu centralele, minis
terele și organele de sinteză am 
soluționat un număr mare de 
probleme cu privire la funda
mentarea indicatorilor, asigurînd 
baza materială și desfacerea 
producției, la intern și export.

Neajunsurile cu care ne-am 
confruntat în anul 1978 au făcut 
obiectul unei analize profunde 
tn cadrul organizației județene 
de partid, al biroului, al secreta
riatului.

Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că în luna ianuarie 
ne-am realizat planul pe județ, 
îndeosebi la principalele produ
se din combinat ; am realizat și 
exportul. Avem un început bun, 
dar insuficient pentru cerințele 
economiei naționale și a indica
țiilor pe care dumneavoastră ni 
le-ati dat. Acționăm ferm pen
tru aplicarea programelor de in
ginerie tehnologică privind gos
podărirea rațională a resurselor 
materiale și energetice, ca prin

Cuvintul tovarășului 
Angelo Miculescu

Bilanțul eforturilor creatoare 
depuse de poporul nostru sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român pentru înfăptuirea pla
nului national unic în cel de-al 
treilea an al cincinalului se în
cheie cu noi și importante suc
cese in înfăptuirea sarcinilor de 
dezvoltare și modernizare con
tinuă a economiei noastre. Și 
oamenii muncii din agricultură 
au obținut, în 1978, o producție 
superioară față de cea din 1977, 
iar livrările de produse agro- 
alimentare pentru aprovizio
narea populației au crescut.

. Cu toate acestea, în producția 
vegetală, rezultatele obținute se 
situează, la multe culturi, sub 
nivelul prevederilor de plan și 
al condițiilor tehnico-materiale 
asigurate. în producția animală, 
deși efectivele au sporit față de 
anul anterior, realizările sînt, de 

superior a colaborării șl coope
rării tn unitățile de stat și cele 
cooperatiste, tn munca de con
ducere a agriculturii găsim un 
sprijin important în modul în 
care este reorganizată activitatea 
direcției generale pentru agri
cultură și industrie alimentară, 
deoarece se creează cadrul orga
nizatoric, tehnic și administrativ 
pentru cuprinderea operativă și 
eficientă a tuturor sectoarelor de 
activitate, a problematicii com
plexe ce trebuie rezolvate la ni
velul unităților, posibilitatea de 
a se interveni operativ și efi
cient, oricînd și oriunde se ivesc 
dificultăți.

Unitatea In care îmi desfășor 
activitatea — întreprinderea 
agricolă de stat Urziceni — a 
obținut, în anul 1978, la produc
ția de porumb 6 500 kilograme 
boabe la hectar, peste 5 000 litri 
de lapte pe cap de vacă furajată 
și am reușit să depășim pro
ducțiile prevăzute în plan la 
carnea de porc. Trebuie însă să 
arăt că la unele culturi — grîu, 
orz, soia, struguri — nu am reu
șit să atingem nivelurile ce nl 
le-am propus, ceea ce s-a re
percutat negativ asupra situației 
economice-financiare a între
prinderii.

In continuare, vorbitorul n 
făcut unele propuneri referi
toare la dotarea fermelor zoo
tehnice, viticole și poțnicole cu 
tractoare și mașini, la utilizarea 
rațională a acestora.

Doresc să asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar general 
— a spus vorbitorul In înche
iere — că organizațiile de partid 
din județul nostru, conducerile 
unităților agricole au luat mă
surile necesare și sînt ferm ho- 
tărîte să onoreze angajamentele 
asumate prin chemarea la în
trecere pe care comitetul jude
țean de partid a adresat-o tu
turor județelor țării pentru ob
ținerea în acest an a unei pro
ducții agricole sporite.

cipală pirghie de reducere a cos
turilor de producție, de sporire 
,a producției nete, a eficienței 
economice in toate domeniile.

Unul din obiectivele impor
tante este realizarea unui coefi
cient de scoatere a metalului de 
85,8 la sută, în luna ianuarie am 
atins nivelul de 82 Ia sută și sîn<- 
tem hotărîți ca în acest trimes
tru să atingem 85 la sută. Avem 
o concepție clară, avem tehnolo
gii gindite. Sîntem ferm hotăriți 
și mobilizați să punem la timp 
în funcțiune capacitățile de 
mare importanță pentru econo
mia națională : laminorul de ta
blă groasă nr. 2, oțelăria nr. 3, 
furnalul nr. 6. uzina cocso-chi- 
mică cu bateriile 7 și 8. de a că
rei urgentare necondiționată de
pinde asigurarea întregii canti
tăți de cocs pentru economia na
țională și, îndeosebi, pentru 
Combinatul siderurgic de la 
Galați;

Am studiat cu deosebită aten
ție materialul privitor Ia propu
nerile de îmbunătățire a condu
cerii, organizării și planificării 
agriculturii și industriei alimen
tare, elaborat din inițiativa și pe 
baza indicațiilor concrete ale 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. și-mi exprim totala 
adeziune față de acestea, fiind 
ferm convins că ele corespund 
întru totul actualei etape de dez
voltare a agriculturii. Măsurile 
pe care le dezbatem în plenara 
noastră confirmă încă o dată 
grija permanentă a conducerii 
partidului, a dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar ge
neral. pentru perfecționarea con
tinuă a conducerii agriculturii, 
exprimă preocuparea pe care 
partidul o manifestă în mod 
constant în vederea adoptării 
unor soluții cu pronunțat carac
ter politic pentru crearea ca
drului organizatoric celui mai 
favorabil în vederea creșterii 
calității și eficienței muncii în 
această importantă ramură a e- 
conomiei naționale.

Vă încredințăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu — a spus vorbitorul 
în încheiere — că în rîndul oa
menilor muncii din județul Ga
lati există un climat de dăruire 
și entuziasm, că sîntem ferm ho- 
tărîți să mobilizăm toate rezer
vele existente. întreaga noastră 
capacitate de muncă, să acțio
năm în spiritul hotărîrilor ple
narei și prețioaselor dumnea
voastră indicații pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor sta
bilite. pentru creșterea contri
buției noastre la programul ge
neral al partidului, la ridicarea 
necontenită a bunei stări a în
tregului popor, să întîmpinăm 
cu noi fapte de muncă remar
cabilele, evenimente din anul a- 
cesta — Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român și 
cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei.

asemenea, sub nivelul prevede
rilor de plan. Aceasta se da- 
torește în primul rînd lipsurilor 
care au continuat să se mani
feste în activitatea ministerului, 
a organelor agricole județene și 
a Unora dintre conducerile uni
tăților agricole și de industrie 
alimentară.

Ținînd seama de analiza și de 
eriticile severe, pe deplin în
dreptățite. adresate conducerii 
agriculturii de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Biroul Executiv al 
Consiliului National al Agricul
turii, conducerile Ministerului 
Agriculturii și Industrializării 
Produselor Agricole și Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție au exami
nat și stabilit, cu toată răspun
derea, o serie de măsuri nece
sare pentru a recupera rămîne- 
rile în urmă în executarea pro

gramelor de dezvoltare a agri
culturii.

Referindu-se, fn continuare, la 
măsurile adoptate de Comitetul 
Politic Executiv cu privire la 
îmbunătățirea conducerii, orga
nizării și planificării agricultu
rii și de creare a consiliilor 
unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste, supuse dezbaterii 
și aprobării actualei plenare, 
vorbitorul a subliniat că aceste 
măsuri reprezintă o nouă șl 
grăitoare dovadă a profunzimii 
gîndirii științifice cu care secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ana
lizează problemele actuale și 
cele de perspectivă ale dezvol
tării agriculturii și stabilește cu 
clarviziunea ce îl caracterizează 
măsurile necesare pentru îmbu
nătățirea activității în acest do
meniu.

In perioada ultimelor două 
cincinale — a spus vorbitorul 
— baza tehnico-materială a agri
culturii a cunoscut o puternică 
dezvoltare și s-a accentuat pro
cesul de concentrare și speciali
zare a producției, apropiind 
mult rezultatele unităților agri
cole cooperatiste de cele ale în
treprinderilor agricole de stat. 
Dezvoltarea asocierii și coope
rării Intercooperatiste. construc
ția unor mari unități similare 
celor de stat, unificarea tehno
logiilor au creat condiții pentru 
generalizarea experienței dobîn
dite în organizarea si condu
cerea unitară a producției, pen
tru dezvoltarea unor legături 
directe de producție, atît între 
unitățile agricole de stat, cît și 
între unitățile cooperatiste, in 
condițiile ridicării eficientei și 
interesului reciproc al acestora, 
păstrînd, totodată, autonomia și 
răspunderea economică a fiecă
rei unități în parte. In același 
timp, s-au acumulat unele con
tradicții și paralelisme în folo
sirea cu eficiență ridicată a re
surselor materiale și financiare 
alocate agriculturii, în dezvol
tarea separată a plantațiilor și 
unităților de producție vitipomi- 
colă, în construirea capacităților 
de creștere și îngrășare a ani
malelor. în organizarea și folo
sirea unitară a pajiștilor, în 
construcția unităților de prelu
crare a furajelor, în amplasarea 
culturilor, în dezvoltarea sepa
rată, pe sectoare, a capacităților 
de reparație a tractoarelor și 
mașinilor agricole, precum și în 
alte domenii de activitate. In 
aceste cohdiții, propunerile pre

Cuvintul tovarășului 
Nicolae Doggendorf

Plenara de azi a Comitetului 
Central al partidului dezbate 
probleme de o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea con
tinuă, ascendentă, a societății 
noastre, dovadă a preocupării 
permanente, constante, a parti
dului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru perfecționarea conduce
rii, organizării și planificării în
tregii activități economico-socia
le, în spiritul hotărîrilor și o- 
rientărilor stabilite de Con
gresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului. Mă
surile vizînd îmbunătățirea acti
vității din agricultură, elabora
te din inițiativa și pe baza in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sînt o strălucită con
firmare a aplicării creatoare a 
legităților generale la condițiile 
concrete ale tării noastre, o- 
glindind realismul, forța și ca
pacitatea partidului de a a- 
dopta decizii în concordantă cu 
cerințele vieții sociale, ale dez
voltării forțelor de producție în 
ritm tot mal înalt.

Experiența acumulată în cei 
25 de ani de cînd lucrez în sta
țiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județul Timiș, ca 
director de stațiune și pre
ședinte al consiliului intercoo- 
peratist, îmi permite să apre
ciez însemnătatea excepțională 
a măsurilor privind înființarea 
de consilii unice agroindustria
le de stat și cooperatiste. Noua 
structură de organizare și con
ducere va crea condițiile de per
fecționare și cointeresare ma
terială a mecanizatorilor, de 
creștere a răspunderii lor fată 
de realizarea producțiilor pla
nificate. retribuția noastră fiind 
direct proporțională cu nivelul 
îndeplinirii indicatorilor sta
biliți. De asemenea, coordonarea 
unitară a mijloacelor mecanice 
va asigura folosirea deplină, ra
țională și eficientă a acestora, 
precum și a forței de muncă, 
scurtarea perioadei de execu
tare a lucrărilor agricole, per
fectionarea pregătirii profe
sionale a mecanizatorilor, apli
carea corectă a tehnologiilor 
specifice fiecărei culturi. Toate 
acestea se vor reflecta. în final, 
in sporirea productivității mun
cii, a randamentului la hectar, 
reducerea cheltuielilor mate

Cuvintul tovarășului 
Haralambie Alexa

Plenara de astăzi a Comitetului 
Central al partidului nostru se 
înscrie ca un eveniment de o 
deosebită importantă in înfăptui
rea cu fermitate revoluționară a 
hotărîrilor Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale 
partidului în vederea ridicării 
continue a tuturor domeniilor 
vieții economico-sociale la ni
velul exigentelor etapei pe care 
o străbatem.

în documentele supuse dezba
terii se regăsesc cu claritate, ca 
un fir roșu polarizator. gîndirea 
revoluționară, științifică, preocu
pările secretarului general al 
partidului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru stu
dierea si găsirea de noi și noi 
soluții care să contribuie la creș
terea eficientei economice a în
tregii i noastre activități. îmi ex
prim deplina convingere că apli
carea în practică a acestor mă
suri va contribui la creșterea 
răspunderii organelor si organi

zentate plenarei de a organiza 
consilii unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, cu atribuții 
și răspunderi mari în desfășu
rarea unitară a activității agri
cole, vor constitui forma de bază 
a organizării și conducerii pro
ducției agricole și prelucrării 
produselor agricole în teritoriu, 
pentru toate unitățile agricole 
din raza lor de activitate, caro 
rămîn unități economice distinc
te și titulare de plan.

Consiliile unice, împreună cu 
specialiștii organelor agricole 
care trebuie să participe activ 
la realizarea producției în uni
tăți vor purta întreaga răspun
dere pentru aplicarea în mod 
unitar a tehnologiilor stabilite, 
pentru obținerea rezultatelor e- 
conomice prevăzute in planurile 
fiecărei unități agricole șl pe 
întregul consiliu, ridicînd pe a- 
ceastă cale toate unitățile la ni
velul celor mai bune.

Organizarea parcului de trac
toare și mașini agricole în ca
drul unui sector unic de meca
nizare pentru toate unitățile a- 
gricole din raza consiliului va 
permite executarea in condiții 
superioare a lucrărilor agricole, 
îmbunătățirea simțitoare a indi
cilor de utilizare a tractoarelor 
și mașinilor agricole, o mai bună 
întreținere și reparare a acesto
ra, o sporire a răspunderii eco
nomice pentru realizarea pro
ducției în unitățile cu care aces
tea cooperează, prin plata lu
crărilor în raport direct cu re
zultatele obținute.

Pe baza examinării căilor de 
sprijinire a agriculturii în apli
carea noului sistem economic și 
crearea posibilităților economi
ce de realizare imediată'a măsu
rilor propuse, conducerea parti
dului a stabilit acordarea unor 
înlesniri financiare deosebit de 
importante prin anularea, redu
cerea și aminarea de credite, 
care grevau activitatea unui 
număr important de cooperative 
agricole.

Sîntem hotărîți — a spus în 
încheiere vorbitorul. — să folo
sim cît mai corespunzător acest 
sprijin deosebit acordat agricul
turii, să acționăm cu cea mai 
mare fermitate împreună' cu 
Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole șl cu Banca pen
tru agricultură și industrie a- 
limentară pentru a asigura a- 
plicarea cu cele mai bune rezul
tate a noilor principii de organi
zare și de conducere în agricul
tură.

riale, creșterea eficientei eco
nomice în toate unitățile com
ponente ale consiliului unic 
agroindustrial de stât și coope
ratist.

Este știut că In cadrul com
plexului de măsuri privind creș
terea producției agricole, un rol 
important, alături de extinde
rea lucrărilor mecanizate. îl are 
ridicarea gradului de ferti
litate a solului prin administra
rea îngrășămintelor naturale șl 
chimice. în județul nostru s-au 
luat, în ultimii ani, măsuri e- 
nergice pentru folosirea inte
grală a îngrășămintelor natu
rale. O grijă deosebită s-a a- 
cordat, de asemenea, folosirii 
rationale a îngrășămintelor chi
mice. Apreciez însă că este ne
cesar ca in viitor cantitatea da 
îngrășăminte ■ repartizată agri
culturii timișene să fie corelată 
în mai mare măsură cu nece
sitățile concrete ale unităților 
agricole. Avem convingerea că 
prin crearea centrelor agro- 
chimice vom folosi, în mod mai 
rational. ■ cu maximum de efi
cientă. întreaga cantitate de în
grășăminte chimice,, obtinînd. 
pe această bază, sporuri mult 
mai mari de recolte.

în vederea grăbirii introdu
cerii în producția agricolă a unor 
sisteme de mașini tot mai per
fecționate, a ridicării calității 
acestora, se simte nevoia îmbu
nătățirii conlucrării dintre pro
iectare. cercetare, industria con
strucțiilor de mașini și unită
țile de mecanizare.

După ce a apreciat importan
ța deosebită a măsurilor do e- 
xecutare unitară a lucrărilor de 
întreținere a mașinilor agricole, 
vorbitorul a spus în încheiere: 
Exprimindu-mi totala adeziune 
la măsurile de excepțională în
semnătate supuse dezbaterii, 
asigur plenara, pe dumnea
voastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce ne revin din docu
mentele adoptate astăzi. Vom 
întîmpina cu noi succese ma
rile evenimente din viata parti
dului și a tării — cel de-al 
XII-lea Congres al partidului și 
cea de-a 35-a aniversare a 
eliberării patriei.

zațiilor de partid, a tuturor oa
menilor munpii din unitățile de 
stat și cooperatiste fată de rea
lizarea sarcinilor din agricultu
ră. la ridicarea eficientei econo
mice în această importantă ra
mură a economiei naționale. 
Măsura de a desemna ca pre
ședinți ai consiliilor unice agro
industriale activiști ai comitetu
lui județean de partid mi se oare 
a fi de o mare "importanță 
pe calea întăririi răspunderii 
și conlucrării active a tu
turor forțelor în realizarea 
sarcinilor din agricultură, in
troducerii în rîndul acestor or
ganisme a unui stil de muncă 
nou. folosirii mai judicioase a 
bazei tehnico-materiale. Hotărî- 
rea pe care o va adopta plenara 
va asigura, fără îndoială, condu
cerea unitară a tuturor sectoare
lor agriculturii, pe toate treptele
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 4 SCINTEIĂ-vineri 2 februarie 7979

PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL PARTIUULUI CUMUNIST ROMAN
(Urmare din pag. a IlI-a) 
organizatorice, va determina în
tărirea unităților agricole de 
bază cu verigi hotăritoare pentru 
creșterea producției vegetale si 
animale.

Apreciem ca deosebit de utilă 
organizarea sectoarelor unice de 
mecanizare, deoarece pe această 

.cale se va realiza, cu siguranță, 
utilizarea mai rațională, in tot 
cursul anului, a tractoarelor, 
mașinilor agricole, și utilajelor, 
se va scurta durata de execuție a 
lucrărilor, fapt care va duce la 
creșterea producțiilor, reduce
rea pierderilor, la. ridicarea efi
cientei economice. în sectoarele 
mecanice din intreprinderile a- 
gricole de stat și stațiunile de 
mecanizare a agriculturii din ju
dețul nostru lucrează peste 3 900 
mecanizatori, care in noile con
diții vor putea fi mai bine utili
zați atit la lucrările agricole,’ cit 
si la reparații, la producerea 
unor piese de schimb si întreți
nerea utilajelor din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste.

Cuvintul tovarășului
Vasile Bărbulescu

Aș vrea să exprim sentimen
tele de mulțumire ale tuturor 
celor care lucram în agricultu
ră, pentru măsurile de organi
zare pe baze superioare, a con
ducerii și planificării agricultu
rii românești, măsuri care au la 
bază gindirea novatoare, revo
luționară ce caracterizează acti
vitatea dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, pentru neobosita ac
tivitate pe care o desfășurați 
pentru binele și prosperitatea 
poporului nostru.

în legătură cu noua formă de 
organizare a agriculturii, aș dori 
să subliniez că sini intru totul 
de acord cu măsurile propuse 
pentru organizarea consiliilor 
unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste. De asemenea, sînt 
de acord întru totul cu măsuri
le aprobate de Comitetul Po
litic Executiv în legătură cu 
scutirea și aminarea de credite 
la unele cooperative cu o situa
ție financiară mai grea.

Ca unul care am primit sar
cina să mă ocup și să răspund 
de activitatea Consiliului inter- 
cooperatist Scomicești. permi- 
teți-mi să fac cîteva referiri a- 
supra felului în care am acțio
nat și ce rezultate am obținut.

Cele patru cooperative agri
cole componente al consiliului 
se situau Ia constituire la un 
grad diferit de dezvoltare, două 
dintre ele aflindu-se în etapa de 
redresare economică. Punind 
mai multă ordine și disciplină 
în activitatea cooperatorilor, an- 
«renindu-i Ia muncă pe toți. am 
reușit să ridicăm toațe unitățile 
la un nivel apropiat celei din 
Scornicești. De asemenea, coope
rativa din Scornicești a ajutat a- 
ceste unități cu sămînță, mate
rial săditor, cu animale de pră- 
silă. Ca urmare, in anul 1978 
am obținut pe ansamblul consi
liului o producție medie la hec
tar de 4 850 kg de griu și a- 
proape 7 000 kg porumb. Toate 
acestea ne-au dat posibilitatea 
să mărim participarea noastră 
la fondul de stat și în același 
timp să îmbunătățim simțitor 
situația financiar-economică a 
cooperativelor agricole.

Doresc să subliniez faptul că 
organizarea consiliilor unice

Cuvintul tovarășului 
losif Szasz

Apreciez în mod deosebit 
bilanțul anului trecut în care in
dustria. agricultura și celelalte 

în agricultura județului nos
tru s-au obținut, in anii care au 
trecut, unele rezultate in crește
rea producției agricole, vegetale 
si animale. Sintem insă conști- 
enti că în activitatea noastră 
s-au manifestat și serioase 
lipsuri si rămineri in urmă. în
deosebi pe linia folosirii fondu
lui funciar, a mijloacelor meca
nice si a forței de muncă, a in
troducerii noilor tehnologii, a 
disciplinei, ceea ce a condus la 
obținerea unor rezultate, sub po
sibilitățile de care dispunem. 
Analizind în mod critic si auto
critic activitatea depusă in anul 
trecut, comitetul județean de 
partid a stabilit un .program de 
măsuri menit să asigure in acest 
an rezultate la o cotă superioară.

Exprimindu-mi incă o dată 
deplina aprobare fată de docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei de azi — a spus în înche
iere vorbitorul — vă încredin
țez, mult stimate tovarășe secre
tar general, că vom face tot ceea 
ce depinde de noi pentru a le 
concretiza neintirziat în viață.

agroindustriale de stat și coo
peratiste ne va da posibilitatea 
să folosim mai rațional pămin- 
tul, tractoarele, mașinile agrico
le. cadrele de specialitate și în 
special forța de muncă califica
tă. Cadrele care vor lucra la 
consiliile agroindustriale tre
buie să fie formate din oameni 
de nădejde, legați de pămint, de 
producția agricolă, vegetală și 
animală ; să nu fie inspectori, 
controlori, statisticieni care să 
furnizeze date pentru direcțiile 
generale agricole. Activitatea 
trebuie considerată bună atunci 
cind se obțin producții ridicate 
la hectar, cind toate cooperati
vele își întăresc situația lor eco- 
nomico-financiară. Noi sintem 
datori să creăm asemenea con
diții incit specialiștii să mun
cească alături de noi în perma
nență, să lichidăm navetismul, 
munca desfășurată între două 
trenuri sau între două autobuze. 
Specialiștii din agricultură tre
buie să> fie prezenți la locul de 
muncă pe întreaga durată a zi- 
lei-lumină. Cadrele trebuie lă
sate să se afirme în muncă con
cretă, prin obținerea de produc
ții mari, nu în ședințe repetate 
și nu prin cuvintări frumoase 
despre campanii, despre agricul
tură : în ultimă instanță nivelul 
producțiilor este etalonul mun
cii noastre. Aș ruga ca în aceas
tă direcție să fim sprijiniți. Se 
întimplă uneori ca, în plină 
campanie de primăvară sau de 
toamnă, să ți se spună ,.hai la 
o ședință la județ", apoi la co
mună și cu asta s-a dus ziua, 
ziua cind ai atitea de făcut. Spre 
norocul producției, noi nu ne 
prea ducem la toate.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să-mi exprim deplina 
aprobare față de măsurile cu 
privire la organizarea și condu
cerea unitară a agriculturii și 
să mă angajez în fața plenarei, 
a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că, in 
spiritul chemării la întrecere so
cialistă adresată tuturor consi
liilor intercooperatiste din în
treaga țară, vom face totul pen
tru a răspunde prin muncă și 
strădanie atenției pe care o 
acordați dezvoltării agriculturii 
noastre.

ramuri au cunoscut un ritm ra
pid de creștere si modernizare, 
ceea ce atestă vigoarea econo

miei românești, realismul sarci
nilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului, hotărirea cu 
care oamenii muncii romani, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități înfăptuiesc actualul 
plan cincinal.

S-au obținut suȘcese importan- 
t& in dezvoltarea unitară a tutu
ror zonelor tării, in repartizarea 
rațională a forțelor de producție 
pe intregul teritoriu. Ca urmare 
a acestei politici, concomitent cu 
valorificarea superioară a resur
selor materiale și umane din toa
te județele, se. asigură in fapt, 
egalitatea economică între toți 
membrii societății, în spiritul 
eticii și echității socialiste, con
cepție pe care o datorăm tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Județul Harghita a realizat în 
anul 1978 o producție industrială 
de aproape 10 miliarde de lei. 
Hotărirea și entuziasmul cu care 
oamenii muncii de pe meleagu
rile harghitene înfăptuiesc poli
tica științifică a partidului nostru 
sint ilustrate și de faptul că pla
nul pe primii trei ani ai actua
lului cincinal a fost îndeplinit cu 
39 de zile mai devreme, reali- 
zindu-se o producție industrială 
suplimentară de peste 1 miliard 
de lei.

Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că pentru creșterea pro
ducției industriale prevăzute 
pentru anul 1979, care este cu 
1 miliard de lei mai mare decît 
anul trecut, au.fost luate toate 
măsurile care să ducă la realiza
rea in mod exemplar a acestei 
sarcini mobilizatoare. Vă infor
măm. de asemenea, că au fost 
luate măsuri, pe baza indicațiilor 
dumneavoastră, cu privire la 
îmbunătățirea activității si per
fecționarea muncii în mina 
Bălan, fiind create toate condi
țiile ca. încă din acest an. cei 
6 000 de mineri să beneficieze de 
reducerea săptăminii de lucru, 
în numele minerilor, vă rog 
să-mi permiteți să vă mulțumesc 
pentru grija pe care o acordați 
dezvoltării continue a acestui 
.oraș, precum și a celorlalte loca
lități ale județului.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Doresc să subliniez că, 
luind cunoștință despre măsuri
le privind perfecționarea orga
nizării și conducerii agriculturii 
noastre socialiste, am trăit o de
osebită satisfacție avînd convin
gerea că acestea sint in deplină 
concordantă cu transformările 
înnoitoare petrecute in structura 
forțelor de producție și a relații
lor de producție, cu imperative
le perfecționării întregului me
canism de conducere unitară a 
vieții eoonomico-sociale. Aceste

Cuvintul tovarășului 
Florea Ristache

Am luat cunoștință cu deose
bită satisfacție de conținutul 
materialelor supuse dezbaterii 
Plenarei Comitetului Central 
al partidului nostru. Realiza
rea planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării pe anul 
1978 evidențiază, incă o dată, 
justețea politicii partidului și 
statului nostru, realismul pre
vederilor actualului cincinal, ca
pacitatea creatoare și voința 
poporului nostru de a înfăptui 
sarcinile stabilite de Congresul 
al XI-lea și Conferința Naționa
lă ale P.C.R.

în rezultatele anului 1978 se 
află încorporată și activitatea 
oamenilor muncii din județul 
Dîmbovița, care au realizat 
planul cu o depășire de 150 mi
lioane lei. Am îndeplinit planul 
pe cei 3 ani ai cincinalului cu 
19 zile mai devreme și s-au dat 
peste plan însemnate cantități de 
produse importante necesare eco
nomiei naționale. Și în do
meniul agriculturii am realizat 
planul la un număr însemnat de 

măsuri constituie o nouă expre
sie edificatoare asupra capacită
ții partidului nostru, a spiritului . 
revoluționar al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in exami
narea consecventă, in profunzi
me, a problematicii vaste de 
edificare a noii societăți. Iată 
de ce noi toți care muncim pe 
meleagurile harghitene ne de
clarăm intru totul de acord cu 
aceste măsuri. întrucît ele creea'- 
ză condițiile organizatorice ne
cesare integrării, concentrării șl 
specializării producției agricole, 
organizării de acțiuni comun.:, 
în soopul folosirii depline și efi
ciente a fondului funciar, a mij
loacelor materiale, financiare și 
a forței de muncă.

Pentru îmbunătățirea în con
tinuare a activității in agricul
tură. avind in vedere specificul 
județului nostru, ne-am concen
trat eforturile in principal in 
trei mari direcții : efectuarea 
unui vast program de îmbună
tățiri funciare, creșterea susți
nută a efectivelor de animale, 
mecanizarea și modernizarea 
sectoarelor zootehnice.

Măsurile cu privire la anu
larea, reducerea și aminarea 
unor datorii neachitate in ter
men de către unele cooperative 
agricole de producție cu greutăți 
economico-financiare ne obligă 
să facem o analiză profundă in 
toate unitățile care beneficiază 
de acest ajutor, să adoptăm 
programe concrete de creștere a 
producției vegetale și animale, 
fiind conștienți că aceasta repre
zintă singura cale pentru întă
rirea lor eoonomico-organizato- 
rică.

Vorbitorul a arătat, apoi, că 
comitetul județean de partid, 
pornind de la volumul mare de 
investiții prevăzut pentru anul 
acesta, de 2,2 miliarde de lei, 
precum și de la restantele înre
gistrate in 1978, a adoptat, incă 
la începutul acestui an, măsuri 
concrete. asigurindu-se toate 
condițiile pentru respectarea 
termenelor de punere in func
țiune a noilor obiective.

în încheiere, el a spus : Do
resc să vă încredințez, stimate 
tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul Har
ghita, români și maghiari, in 
frunte cu comuniștii, vor lucra 
cu toată priceperea, energia și 
pasiunea pentru a îndeplini pla
nul la toti indicatorii, aducin- 
du-și astfel contribuția ■ la dez
voltarea accelerată a economiei 
noastre naționale, la creșterea 
bunăstării celor ce muncesc și 
trăiesc pe pămintul scumpei 
noastre patrii — România socia
listă.

indicatori, iar acum acționăm 
energic pentru ca producția a- 
gricolă a anului 1979 să fie 
superioară prevederilor din plan. 
Sintem însă conștienți că în 
activitatea noastră din anul 
trecut s-au manifestat unele 
neajunsuri; avem in județ uni
tăți economice care nu și-au 
onorat în totalitate planul la 
producția fizică, cheltuielile ma
teriale au fost depășite din 
cauza Aeincădrării in prevede
rile de consum la unele mate
riale, energie și combustibil. în 
domeniul investițiilor, deși in 
ultima parte a anului trecut am 
acționat, mai bine, totuși pe 
ansamblul anului 1978 înre
gistrăm și restante.

Anul acesta punem în centrul 
atenției laturile calitative ale 
activității economice, «realizarea 
producției fizice, la toate sor
timentele, a producției nete, 
îndeplinirea planului la inves
tiții. reducerea cheltuielilor și a 
consumurilor specifice, introdu
cerea largă a progresului tehjțic, 

întărirea ordinii și disciplinei la 
fiecare loc de muncă.

în continuare, vorbitorul ' a 
spus: Apreciez in mod deose
bit măsurile preconizate pentru 
îmbunătățirea conducerii, orga
nizații și planificării agricultu
rii și industriei alimentare, 
măsuri elaborate din inițiativa 
și pe baza indicațiilor concrete 
ale secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Asigurarea noii con
duceri unitare a agriculturii 
constituie o etapă nouă in dez
voltarea și modernizarea acestei 
ramuri economice, reprezintă un 
proces' concret de transformare 
a acumulărilor cantitative în- 
tr-o calitate nouă, superioară. 
Aceste măsuri vor crea, in
discutabil, cadrul organizatoric

Cuvintul tovarășului 
Teodor Haș

Din raportul cu privire la re
alizarea planului pe anul 1978 
și din proiectul de comunicat 
asupra îndeplinirii planului re
zultă că întreaga economie na
țională a cunoscut o înaltă di
namică a producției materiale, 
o accentuare a proceselor de mo
dernizare și îmbunătățire a ca
lității producției.

Județul Hunedoara a obținut, 
la rîndul lui, in anul trecut, re
zultate bune. Producția globală 
industrială a fost depășită cu 
peste 400 milioane lei, ca rezul
tat al depășirilor înregistrate la 
energie electrică, oțel, fontă, 
cocs metalurgic și altele, iar pla
nul la export s-a realizat in 
proporție de 108,7 la sută.

Vorbitorul s-a referit în con
tinuare la principalele neajun
suri care se manifestă în acti
vitatea economică și care a îm
piedicat obținerea unor rezul
tate și mai bune. Comitetul ju
dețean de partid — a spus el — 
a luat măsuri hotărîte pentru 
eliminarea neajunsurilor, reu
șind să pregătească mult mai 
bine producția anului curent. 
Cea mai bună dovadă este Va
lea Jiului. Cu ajutorul primit 
permanent din partea conducerii 
partidului, personal din partea 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, minerii Văii 
Jiului au reușit să depășească 
planul producției la cărbune pe 
luna ianuarie. în toate unitățile 
din acest important bazin carbo
nifer se acționează cu hotărire 
pentru a se asigura economiei 
naționale mai mult cărbune.

Arătind că în activitatea eco
nomică a județului mai sint as
pecte care își așteaptă soluțio
narea, vorbitorul a solicitat or
ganelor centrale să sprijine cu 
mai multă operativitate și efi
ciență rezolvarea problemelor 
care influențează realizarea pla
nului pe acest an.

Măsurile propuse pentru îm
bunătățirea conducerii, organi
zării și planificării agriculturii 
și inclustriei alimentare — a 
spus în continuare vorbitorul —

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Tudora

Măsurile propuse dezbaterii 
plenarei cu privire la îmbunătă
țirea conducerii, organizării și 
planificării agriculturii si indus
triei alimentare, elaborate din 
inițiativa și pe baza indicațiilor 
concrete ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. se înscriu pe linia 
preocupărilor permanente ale 
conducerii partidului si statului 
nostru privind perfectionarea irt- 
tregii activități economico-socia- 
le. Măsura luată de a crea consi

necesar creșterii, concentrării 
și specializării producției agri
cole, valorificării mai depline a 
marilor rezerve existente in a- 
gricultura noastră, folosirii efi
ciente a fondului funciar, a 
mijloacelor materiale, financiare 
și a forței de muncă.

Vă încredințez, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a spus vorbitorul 
in încheiere — că toți oamenii 
muncii din județul Dîmbovița 
vor acționa cu fermitate pentru 
înfăptuirea exemplară a planu
lui. creșterea eficienței întregii 
activități economice. pentru 
întîmpinarea cu noi si însem
nate succese a celui de-al 
XÎI-lea. Congres al Partidului 
Comunist Român și a celei de-a 
35-a aniversări a eliberării 
patriei.

le consider de o deosebită im
portanță pentru dezvoltarea în 
viitor a întregii agriculturi. 
Apreciez în mod deosebit înfiin
țarea consiliilor unice agroindus
triale de stat și , cooperatiste, 
care au sarcina de a îndruma 
toate unitățile agricole din raza 
lor de activitate, ele prezentînd 
o creație originală a conducerii 
partidului nostru, personal a 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, bazată pe 
realitățile din agricultura noas
tră de astăzi. îndrumarea uni
tară a unităților agricole ne va 
da posibilitatea să folosim mai 
bine, mai rațional pămîntul, in
tregul potențial tehnico-econo- 
mic și financiar de care dispu
nem, să folosim mai rațional ca
drele de specialiști. Sînt sigur 
că pe baza acestor măsuri ne 
vom putea realiza planurile 
noastre de dezvoltare a agricul
turii județului prin care ne-am 
propus ca, începînd din anul 
acesta, să asigurărp din produc
ție proprie nevoile de aprovizio
nare a populației județului cu 
cartofi și rădăcinoase, să spo
rim producția de legume și de 
cereale. Avem un program în
drăzneț de creștere a zootehniei, 
pentru care în județ sint întru
nite bune condiții.

Măsura ca în fruntea consi
liului să fie pus un activist de 
partid va duce la creșterea ro
lului de conducător politic al or
ganizațiilor și organelor noastre 
de partid.

în încheiere, vorbitorul a spus; 
Măsurile cu privire la acordarea 
unor înlesniri, prin aminarea, 
reducerea, anularea de credite și 
plăți neachitate în termen, vor 
fi mult apreciate de cooperati
vele agricole de producție in 
cauză din județul nostru, care se 
vor mobiliza și mai mult pentru 
a spori de la un an la altul 
producția, de a-și spori averea 
obștească și îmbunătăți, pe 
această cale, situația economico- 
financiară, nivelul de trai al 
membrilor.

lii unice agroindustriale de stat 
si cooperatiste, de a le face titu
lare de plan, care să coordoneze 
în mod unitar întreaga activitate 
a agriculturii in teritoriu, în
seamnă de fapt îndeplinirea unei 
cerințe pe care o impune viața.

Folosesc acest prilej pentru a 
mulțumi, in numele lucrătorilor 
din agricultura județului Dolj, 
inițiatorului acestor măsuri de 
mare importantă pentru dezvol
tarea agriculturii țării, tova

rășului Nicolae Ceaușescu. Sin
tem pregătiți să aplicăm în viață 
măsurile stabilite de partid și 
sintem convinși câ in noile con
diții se va simți mult mai pu
ternic rolul activiștilor de partid 
ca organizatori și coordonatori 
ai întregii activități. Aceste mă
suri dau posibilitatea înlăturării 
unor paralelisme, generalizării 
celor mai bune rezultate și. pe 
această bază, luarea deciziilor 
corespunzătoare. Ele vor avea o 
influentă pozitivă si asupra ca
drelor de specialiști, pentru că 
acum s-a creat posibilitatea de a 
fi îndrumați și controlați direct 
și de consiliile agroindustriale.

După ce a prezentat larga mo
bilizare a lucrătorilor din agricul
tura județului pentru înfăptuirea 
unor ample măsuri de sporire a 
rodniciei pămintului. vorbitorul 
a spus : Măsurile privind acor
darea unor înlesniri unităților 
agricole cooperatiste cu greutăți 
financiare, prin aminarea. redu
cerea sau anularea de credite și 
plăți neachitate la termen, ne va

Cuvintul tovarășului
Ștefan Mocuța

Comitetul Central al partidu
lui nostru dezbate. în actuala sa 
plenară, modul în care s-a ac
ționat in cursul anului 1978 in 
întreaga tară pentru îndeplini
rea prevederilor planului de 
dezvoltare economico-socială a 
patriei, precum și propunerile 
de îmbunătățire a conducerii, 
organizării si planificării agri
culturii și industriei alimentare, 
elaborate din inițiativa și pe 
baza indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Așa cum a apreciat Comite
tul Politic Executiv al Comite
tului Central, în anul 1978. po
porul nostru, sub conducerea 
partidului, a obținut noi și im
portante succese în toate do
meniile vieții economice si so
ciale. în înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al 
XI-lea și de Conferința Națio
nală ale partidului, asigurind 
progresul neîntrerupt al patriei, 
înaintarea fermă a României pe 
calea prosperității și civilizației 
socialiste.

Prin grija partidului și statu
lui nostru, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, județul 
Cluj a beneficiat de un fond de 
investiții de peste 5 miliarde 
lei și s-a încadrat organic in 
procesul unitar de dezvoltare e- 
conomică, armonioasă și acce
lerată, a întregii țări, urcind o 
nouă treaptă pe calea progre
sului material și spiritual. Vă- 
zind in politica partidului pro
pria lor politică, oamenii muncii 
clujeni, fără deosebire de na
ționalitate. sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de par
tid. orientindu-se tot mai con
secvent pentru laturile calitati
ve ale activității economioo-so- 
ciale, au obținut in anul 1978 
realizări meritorii. Planul pe 
anul 1978 a fost realizat la prin
cipalii indicatori, precum și an
gajamentele asumate in între
cerea socialistă.

Sintem însă conștienți — a 
spus în continuare vorbitorul — 
că rezultatele noastre nu re
flectă integral potențialul de 
care dispune județul, că ele ar 
fi fost mult mai bune dacă în 
activitatea noastră, la diferite 
niveluri, inclusiv al comitetului 
județean de partid, nu s-ar fi 
manifestat o seamă de neajun
suri. Modul în care am lucrat 
insă, in anul trecut, greutățile 
și neajunsurile care s-au mani
festat in industrie, in construc
ții, in agricultură, in investiții 
au fost amplu dezbătute intr-o 
plenară a comitetului județean 
de partid, stabilindu-se măsuri 
concrete pentru ridicarea nive

da posibilitatea ca. pe baza unor 
analize temeinice in fiecare uni
tate cooperatistă, să putem sta
bili acțiuni concrete de redresa
re economică, in așa fel ca in 
viitor toate acestea să aibă o si
tuație economică. financiară 
bunii. în judelui nostru avem 
asemenea unități, cu situație fi
nanciară grea îndeosebi in zona 
de deal, pentru care organele 
locale de partid au trecut la a- 
plicarea unui program complex 
de măsuri care va asigura creș
terea. în următorii ani. a produc
țiilor și veniturilor. în numele 
oamenilor muncii din aceste uni
tăți — a spus vorbitorul in în
cheiere — aducem mulțumirile 
cele mai fierbinți conducerii 
partidului, personal dumneavoas
tră. tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. pentru tot 
ceea ce faceți pentru tara noas
tră. pentru binele țărănimii și al 
întregii noastre națiuni, pentru 
ridicarea României socialiste pe 
noi culmi de civilizație si pro
gres.

lului calitativ al activității în 
toate sectoarele. Organele și or
ganizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii acționează cu 
energie pentru punerea in va
loare a avantajelor noului me
canism economico-financiar si 
ale autoconducerii muncitorești, 
prin antrenarea oamenilor mun
cii la soluționarea tuturor pro
blemelor conducerii, orgamzî' i 
și desfășurării producției a 
muncii.

Măsurile referitoare la îmbu
nătățirea conducerii, organizării 
și planificării agriculturii și in
dustriei alimentare dezbătute 
de plenară răspund cerințelor 
obiective ale dezvoltării acestei 
ramuri de bază a economiei na
ționale și asigură conducerea 
unitară a tuturor sectoarelor a- 
griculturii, accentuarea proce
sului de concentrare și integra
re a producției agricole, folosi
rea mai rațională și eficientă a 
bazei tehnice de care dispunem, 
accentuarea integrării cercetării 
cu producția. învătâmintul și 
perfecționarea cadrelor, legarea 
mai organică și unitară a pro
ducției agricole de prelucrarea 
industrială a produselor ei. ac
centuarea caracterului intensiv 
al producției agricole, asigura
rea cadrului organizatoric si a 
celorlalte condiții, in vederea 
introducerii noului mecartism e- 
conomico-financiar în toate uni
tățile economice agricole. Apre
ciez și eu că aceste măsuri vor 
fi primite cu deosebită bucurie 
de toți oamenii muncii din tara 
noastră, în special de lucrăto
rii din agricultură, și am convin
gerea că aplicarea lor va duce 
la sporirea substanțială a pro
ducției agricole, la creșterea efi
cienței acesteia si a aportului ei 
la dezvoltarea economică a pa
triei si ridicarea standardului de 
trai al poporului.

Oamenii muncii din Cluj, fără 
deosebire de naționalitate, știu 
bine că anul 1979 este anul hotă- 
ritor pentru înfăptuirea preve
derilor acestui cincinal și, în nu
mele lor. doresc să încredințez 
plenara, pe dumneavoastră, mult 
stimate- tovarășe secretar general, 
de hotărirea lor fermă de a pune 
întreaga pricepere și energie în 
slujba îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor ce ne revin din pla
nul pe acest an. a angajamente
lor asumate in întrecerea socia
listă, pentru a întimpina marile 
evenimente istorice ale acestui 
an — cea de-a 35-a aniversare 
a eliberării patriei și cel de-a’ 
XII-Iea Congres al partidului — 
cu rezultate pe măsura măreției 
lor.

Pe platforma industrială a lașiului s-au înălțat in ultimii ani numeroase obiective economice j.-ojo : s. Cristian

- - - - - - CUM SÎNT SOLUȚIONAU SCRISORILE OAMENILOR MUNCII?- - - - - - -
Răspunsul 

s-a dovedit 
formai

„Cind am luat în 
primire locuințele — 
ne-a scris Marian Tu- 
doran din Brăila, car
tier Obor, blocul 32, 
ap. 1 — am constatat 
o seamă de defecțiuni 
de construcție și fini
saj. La obiecțiile noas
tre. reprezentantul ofi
ciului județean pentru 
construcția și vinzarea 
locuințelor ne-a răs
puns. pur și simplu, 
că, dacă nu ne convi
ne. vor găsi să repar
tizeze aceste aparta
mente. în starea în 
care sînt. altor solici- 
tanți". >-

Drept răspuns la a- 
ceastă scrisoare am 
primit la redacție un 
succint referat întoc
mit de șeful secției 
investiții din cadrul 
Consiliului popular ju
dețean Brăila. După

ce se spune că cele 
sesizate se confirmă, 
in referat se mențio
nează : „O.J.C.V.L.
Brăila. împreună cu 
I.J.C.M.. va trebui să 
remedieze defecțiunile 
semnalate... Se propu
ne transmiterea prin 
adresă la cele două u- 
nități a sarcinilor de 
remediere, pină la 28 
februarie 1979". Se in
dică. de asemenea, să 
se transmită sarcini de 
refacere a trotuarului 
din spatele blocului 
nr. 32. pentru preveni
rea infiltrațiilor de 
apă la fundații și eli
minarea cauzelor ce au 
dus la apariția mu
cegaiului in aparta
mentul nr. 2.

Și cu asta, basta! 
Cum și cînd vor fi în
lăturate in mod prac
tic neajunsurile sesi
zate. ce măsuri s-au 
adoptat sau se vor a- 
dopta pentru ca repre
zentanții O.J.C.V.L. să 
fie mai receptivi la 
solicitările îndreptăți
te ale cetățenilor și 

să-și îndeplinească cu 
răspundere îndatori
rile nu rezultă din re
ferat. De aceea, aștep
tăm intervenția ope
rativă a comitetului 
executiv al consiliului 
popular județean, pen
tru a se efectua o ana
liză temeinică a mo
dului în care O.J.C.V.L. 
își îndeplinește obliga
țiile asumate fată de 
cetățeni, precum și a 
felului în care I.J.C.M. 
iși face datoria in le
gătură cu calitatea lu
crărilor.

Nereguli 
înlăturate

O seamă de nereguli 
semnalate intr-o scri
soare la baza de apro
vizionare și intenden
ță din cadrul Centra
lei de construcții căi 
ferate București au 
fost cercetate la fața 
locului de un colectiv 
al Direcției de organi
zare și control din Mi
nisterul Transporturi

lor și Telecomunica
țiilor. în răspunsul 
întocmit sînt redate 
detaliat constatările 
făcute, precum și mă
surile luate pentru 
îmbunătățirea activi
tății. S-a stabilit ast
fel că șeful serviciului 
administrativ, Petre 
Miroh, a efectuat, cu 
mașina unității, mai 
multe deplasări ce nu 
se încadrau in atribu
țiile sale de serviciu, 
a vîndut deșeuri de 
hîrtie din unitate, în- 
sușindu-și contrava
loarea lor. a cheltuit 
7 656 lei din fondurile 
bazei pentru procura
rea unor pahare, fără 
să întocmească forme 
de recepție și de în
scriere a acestora în 
gestiune. Cu de la sine 
putere, el a aprobat 
eliberarea unor bilete 
de călătorie pe C.F.R. 
pentru deplasări ce nu 
au putut fi justificate, 
nu a țintit în mod co
respunzător gestiunea 
imprimatelor și rechi
zitelor de birou. S-au 

constatat, de aseme
nea. nereguli la înre
gistrarea sumelor re
zultate din vinzarea 
bonurilor de masă la 
cantine și Ia înscrierea 
în registrul de poartă 
a mijloacelor de trans
port intrate și ieșite 
din incinta depozitului 
bazei.

Pentru abaterile co
mise. se menționează 
în răspuns. Petre Mi
ron a fost destituit din 
funcție și trimis la o 
subunitate a centralei, 
intr-un post cores
punzător pregătirii 
sale. Au fost, totodată, 
sancționați discipli
nar contabilul-șef al 
C.C.C.F.. șeful de de
pozite, contabilul-șef 
ai bazei de aprovizio
nare și alții. S-au re
cuperat pagubele pro
duse unității. S-a ho- 
tărît ca rezultatele 
controlului și măsu
rile luate să fie puse 
în discuția organelor 
de conducere colectivă 
din toate unitățile sub
ordonate centralei de 
construcții căi ferate.

Disciplina 
nu se instau* 

rează prin 
violență...

Ca urmare a sesiză
rii adresate redacției 
de David Savu. un co
lectiv de activiști din 
cadrul Colegiului ju
dețean de partid Olt, 
al Băncii agricole și al 
direcției generale pen
tru agricultură și in
dustrie alimentară a 
județului s-a deplasat 
la cooperativa agrico
lă de producție Mo- 
runglav, verifiemd cu 
atenție faptele semna
late.

Din răspunsul trimis 
redacției de către Co
mitetul județean Olt 
al P.C.R. aflăm că la 
această cooperativă a 
existat preocuparea ca 
întreaga suprafață de 
teren să fie cultivată, 
iar culturile să fie în
treținute corespunză
tor, să se asigure baza 
furajeră necesară e- 

fectivclor de animale 
ale unității, să se în
lăture neajunsurile din 
sectorul zootehnic, 
unde, in prezent, si
tuația este mult îm
bunătățită. Totuși, s-a 
constatat că din vina 
conducerii cooperati
vei. in anul trecut nu 
s-au folosit in între
gime erbicidele și a- 
mendamentele calca- 
roase cu care a fost a- 
provizionată unitatea. 
Cantitățile rămase sînt 
depozitate corespun
zător și pot fi utili
zate in acest an.

Răspunsul mențio
nează că s-a confir
mat, de asemenea, a- 
firmația din sesizare 
referitoare la atitudi
nea necorespunzătoare 
a președintelui C.A.P., 
Ilie Pitru, față de 
membrii cooperatori, 
în loc să procedeze 
legal la sancționarea 
unora ce nu și-au în
deplinit obligațiile ce 
le-au avut, el i-a 
bruscat. încercînd să 
facă ordine prin forța 
pumnului.

S-a stabilit, se pre
cizează în finalul răs
punsului. ca președin
tele C.A.P. să fie pus 
in discuția consiliului 
de conducere al coo
perativei și a comite
tului comunal de 
partid și sancționat pe 
linie de partid, iar 
conducerea U.J.C.A.P. 
și D.G.A.l.A. să-l a- 
vertizeze asupra com
portării și să-i retra
gă indemnizația de 
conducere pe timp de 
trei luni.

Termene clare 
...dar depășite

Amintim forurilor 
menționate mai jos că 
au depășit cu multe 
luni termenele legale 
de rezolvare a scriso
rilor. în consecință, 
așteptăm răspunsurile 
corespunzătoare. din 
care să rezulte și cau
zele ce au determinat 
asemenea întîrzleri, 
precum și măsurile 

luate pentru preveni
rea acestora :

Consiliile populare 
ale sectoarelor 2, 7. 8 
din Capitală la scri
sorile nr. 5 907, 5 938 
si 5 507 din luna» oc
tombrie 1978 ; I.C.y.L. 
București la scrisoarea 
nr. 5 882 din luna oc
tombrie 1978 : Consi
liul popular al muni
cipiului Galați la scri
sorile nr. 18 457 și 
18 466 din luna noiem
brie 1978 ; Comitetul 
județean Argeș al 
P.C.R. la un număr de 
13 scrisori, dintre care 
unele. încă din lunile 
ianuarie. februarie, 
martie 1978 (nr. 57 049, 
58 186. 57 893, 58 245
ș.a.m.d.) ; Comitetul 
județean Neamț al 
P.C.R., la scrisorile 
nr. 33 619 din luna 
aprilie 1978 și nr. 
34 011 din luna mai 
1978.

Gheorghe 
PÎRVĂN

Valorificarea superioară 
a resurselor secundare

La întreprinderea ..Carbochim" 
din Cluj-Napoca se desfășoară 
o amplă acțiune sub genericul 
..Nici o sursă utilă, posibil de 
folosit, să nu se piardă !“. care 
vizează valorificarea cit mai 
completă a resurselor secundare 
rezultate din procesul de , fabri
cație. De pildă, subprodusele din 
electrocorindon — zgură, șlam 
și părțile neferoase — sint reto
pite și folosite ca materie primă, 
în acest mod. anul acesta, va fi 
recuperată o cantitate de peste 
1 000 tone electrocorindon. Alte 
asemenea resurse secundare, 
cum este cazul șlamului din car- 
buri de siliciu, sint utilizate fie 
în Întreprindere ca materie pri
mă. fie in fabricile de sticlărie 
pentru șlefuirea produselor lor, 
dacă granulele au un conținut 
mai scăzut de carbură. Econo
mia anuală se ridică la peste 100 
tone carbură de siliciu.

Prin aceleași metode — pre
lucrarea si reintroducerea în 
procesul propriu de producție 
sau preluarea lor de către alte 
unități industriale — sint valori
ficate si ..căzăturile" de electrozi 
sau produse abrazive.

I
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Ghici cine 
bate la usă?»

Abia cind a ajuns acasă, pen
sionara A.P. din Ploiești și-a 
dat seama că nu mai are poșeta 
cu care fusese după cumpă
rături. In poșetă avea toate ac
tele și o mare sumă de bani. „Vă 
închipuiți cit de necăjită eram" 
— ne spune ea.

Ne ' ' '
aceea, am căutat să aflăm cine 
a fost tînărul care i-a bătut la 
ușă și i-a întins poșeta cu tot 
ce se afla în ea (adresa o aflase 
din acte), după care a plecat, 
la fel de modest și respectuos 
cum venise. Se numește Vasile 
Gabriel Marcu, muncitor la în
treprinderea „1 Mai" din Ploiești. 
Despre el, șeful secției tn care 
lucrează, inginerul Titus Geor
gescu, are numai cuvinte de 
laudă, fiind un muncitor frun
taș, ca și un fotbalist inimos.

închipuim. Tocmai de

I
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La Judecătoria, din Zalău 
citim plîngerea lui Grigore 
Pașca, prin care contestă două 
amenzi primite in două zile 
consecutiv pentru unul și
•țelași motiv: tulburarea liniștii 

blice. Poate că nu ne-am fi 
o^nt asupra celor zise in con
testația sa dacă acestea n-ar fi 
fost puse în versuri. Iată-le: 
„Venii cu drag la Zalău / Dar 
acum îmi pare rău / Cu transfe- 
ru-n buzunar / Băui și eu un 
pahar / Și-napoi cind să mă 
duc / Mă băgară in bucluc / Hei, 
ha, nu așa / Doar nu se gală 
lumea..."

Dacă instanța de judecată 
i-ar putea răspunde tot în 
versuri, i-ar zice și ea cam așa: 
Sigur, lumea nu se gata / Dar 
amenda trăbă dată / C-altădată, 
altădată / Să n-o facă iarăși 
lată...

3 Ca-n filme!
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O întimplare mai puțin obiș
nuită ne istorisește cititorul 
nostru Vasile Ilieș. „De la un 
timp, unor posesori de autotu
risme și de apartamente din 
Borșa-Maramureș le dispăreau 
diferite obiecte. $■, aceasta nu
mai după miezul nopții. Atunci 
apărea in jurul unei mașini sau 
al unui bloc. c> chei potrivite, o 
tinără cu părul lung și blond. 
După ce „opera" cu o iuțeală de 
prestidigitator, tînăra cu părul 
lung și blond dispărea după un 
colț și in urma ei apărea, ca 
din pămint, paznicul Gheorghe 
Buju, care o urmărea, chipurile, 
pe infractoare. Dar n-avea pe 
cine urmări, pentru că tinăra cu 
părul blond și lung era una și 
aceeași 
respectiv. Care paznic 
perucă și rochie.— se află și 
acum sub pază.

persoană cu paznicul 
fără 

el
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Cu tractoa
rele după... 
mistreți»

Doi mecanizatori din Siliștea, 
judeful Constanta, au plecat cu 
tractoarele la... mistreți. După ce 
au bătut coclaurii la volanul 
hergheliilor de cai putere, au 
capturat doi mistreți dolofani pe 
care lucrătorii Filialei de vină- 
toare Medgidia i-au evaluat la 
6 000 lei... pagubă adusă patri
moniului cinegetic. Motiv pen
tru care a început cursa inversă 
de urmărire penală a celor doi 
pseudovlnători.
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In rînd i
cu oamemi
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— Mă cunoști de ani de zile, 
nu? Am o meserie frumoasă, 
sint om serios, dar am acum 
nevoie de niște bani pe care ți-i 
dau poimâine, cind primesc re
tribuția. Te rog, te implor, dacă 
ai încredere in mine...

Omul, care il cunoștea, cu ani 
in urmă, pe Victor Nasta din 
Pruudeni — Vilcea, intr-adevăr 
om serios, cu meserie frumoasă, 
fiind electrician, îl împrumuta cu 
suma de bani solicitată. „Așa au 
procedat și l-au împrumutat, cu 
diferite sume de bani, mulți 
dintre foștii prieteni, colegi și 
cunoscuți — ne scrie Gh. Is- 
pășoiu. Dar V.N. nu mai era 
omul serios de altădată. Schim- 
bînd prea multe locuri de . 
muncă, ajunsese fără căpătîi. 
Sesizarea cu împrumuturile ne
restituite nici după luni de 
zile a ajuns și la miliție. Con
fruntat cu foștii săi prieteni și 
cunoscuți, pe care-i înșelase, 
V.N. și-a recunoscut vina, și-a 
achitat datoriile și — nota bene! 
— a început să lucreze". Adică, 
a intrat și el in rînd cu 
menii.
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Alti bani, 
altă
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distracție
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Isaccea din Tulcea 
mare complex co
de locuințe „Peli- 
sugestiv pentru cea
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Pe strada 
se află un 
mercial și 
can". Nume __
mai mare poartă de intrare în 
mirifica Deltă a Dunării. Ba, 
mai mult: firma are și doi pe
licani din... plastic. Privindu-i, 
ai crede că stau la o convor
bire telefonică. Dar fără... fir, 
întrucit atit proiectantul, cit și 
constructorul au „uitat", pur și 
simplu, să introducă în pereți 
respectivele circuite telefonice. 
De-o vreme, constructorii s-au 
apucat de zor să spargă zidu
rile, iar instalatorii — ca o so
luție provizorie — să... atîrne 
alandala cablurile cu pricina.

Alți bani, altă distracție. O 
dar vorba e: cine plătește?
Petre POPA
șl corespondenții „ScîntelK^j
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Tovarășul Janos Fazekas, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior, a primit joi 
pe tovarășul Gheorghi Karamanev, 
ministrul comerțului interior și al 
serviciilor din R.P. Bulgaria.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
colaborării și extinderea schimburi
lor de mărfuri pe linie de comerț in
terior dintre cele două țări.

★
în aceeași zi, la București a fost 

semnată Convenția dintre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Populare Bulgaria, 
privind schimbul de mărfuri la fron
tieră.

Documentul a fost semnat, din 
împuternicirea guvernului român, de 
tovarășul Janos Fazekas, iar din îm
puternicirea guvernului bulgar de 
tovarășul Gheorghi Karamanev.

De asemenea, au fost semnate 
protocolul privind schimbul de bu
nuri de larg consum, precum și cel 
privind schimbul de experiență din
tre cele două ministere pe anul 1979. 
Se prevede creșterea însemnată și 
diversificarea sortimentală a schim
burilor de mărfuri, precum și extin
derea acestora între magazinele uni
versale din diferite orașe șl centre 
muncitorești, inclusiv între cele din 
localitățile situate în județele limi
trofe.

La semnare au participat Nicolae 
Bozdog, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Marin Trăistaru, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Petăr Danailov, 
ambasadorul Bulgariei la București, 
și membri ai ambasadei.

peste plan. Folosind mai deplin
capacitățile de producție, siderur- 
giștii din Reșița au realizat. în luna 
ianuarie, o producție industrială 
suplimentară in valoare de 7 mili
oane-lei. Ea se concretizează. între 
altele, în 520 tone de fontă, 8 042 
tone de laminate finite. 7 533 tone 
de oțel aliat. 4 700 tone de calcar și 
5Q tone de construcții metalice pen
tru hale industriale. Sporurile de 
producție au fost realizate în prin
cipal datorită creșterii productivi
tății muncii. (Nicolae Cătană).

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală • Limba șl literatura 
română. Mărturii șl documente li
terare : Anii de școală • Atelier 
școlar. Locul și rolul maistrului 
instructor In activitatea tehnico- 
productivă • Cu -tata la uzină 
(învățămînt preșcolar)

10,00 Telecinemateca (reluare)
11Î50 Corespondenții județeni transmit... 
12,05 Telex
12,13 închiderea programului
17.00 Telex
17,05 Emisiune In limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
19,20 îooi de seri
19,00 Telejurnal
19,50 Patru povestiri despre patru oa

meni
20.10 Film artistic : „Tara Îndepărtată". 

Premieră TV. Producție a studiou
rilor americane. In distribuție : 
James Stewart, Ruth Roman, Co
rinne Calvet, Walter Brennan,

John McIntire. Regia : Anthony 
Mann

21,45 Revista llterar-artistică TV • Li
teratura anului 1978 la confluența 
dintre deziderate și împliniri (II). 
Poezia. Anchetă-dezbatere la care 
participă : Nicolae Balotă, Nicolae 
Manolescu, Kantor Lajos, Eugen 
Simion

22,15 Telejurnal
22,30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17,00 Selecțiunl din emisiunea „Album 

duminical"
17,45 Blocnotes — informații utilitare
18,05 Dicționar cinematografic : Giu- 

iietta Masslna
19.05 Mari ansambluri
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 Radar pionieresc
20,05 Capodopere șl interprețl. Beetho

ven — Concertul nr. 1 pentru pian 
și orchestră. Interpretează Valen
tin Gheorghiu acompaniat de or
chestra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor : Mircea 
Crlstescu

20.50 Creatorul șl epoca sa : Constantin 
Piliuță

21,10 Telex
21,15 Din muzica vechilor maeștri
22,00 închiderea programului

Cooperația de con
sum dispune in pre
zent de 2 200 librării și 
raioane specializate și 
6 500 puncte de desfa
cere în cadrul magazi
nelor sătești. La răs- 
pîndirea cărții la sate 
contribuie de aseme
nea cei 5 500 difuzori 
de carte din școli și 
cele 4 700 puncte de 
difuzare organizate în 
unitățile agricole so
cialiste, întreprinderi 
și instituții din mediul 
rural. Un important 
număr de cărți se 
vînd și prin cele 34 
secții județene „Cartea 
prin poștă" și prin Li
brăria centrală a coo
perației de consum din 
București, str. Sergent 
Nuțu Ion nr. 8—12, 
sector 6.

în primii trei ani ai 
actualului cincinal, 
prin rețeaua de difu
zare a cooperației de 
consum, precum șl cu 
sprijinul miilor de di
fuzori de carte au a-

juns în localitățile ru
rale 7 340 titluri, în- 
tr-un tiraj de 30 mili
oane exemplare. Va
loarea desfacerilor s-a 
ridicat la 400 milioane 
de lei. Numai in pe
rioada 1976—1978 au 
fost difuzate în mediul 
rural 410 titluri de lu
crări sociale și politice 
în tiraje de sute de 
mii de exemplare, un 
loc aparte ocupind răs- 
pîndirea largă a docu
mentelor de partid și 
în mod deosebit a ope
relor secretarului ge
neral al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prin unitățile coo
perației de consum au 
fost difuzate 1 330 ti
tluri cu conținut agro
zootehnic, tehnico-pro- 
fesional și științific, 
într-un tiraj de aproa
pe 5 milioane exem
plare. 3 500 titluri de 
literatură beletristică 
ale scriitorilor români, 
clasici și contemporani, 
în aproximativ 19 mi

lioane exemplare, 1 150 
titluri de lucrări în 
limbile naționalități
lor conlocuitoare, în
tr-un tiraj de aproape 
2 milioane de exem
plare.

Cooperația de con
sum, în strînsă cola
borare cu factorii cul
turali locali și cu or
ganizațiile de masă și 
obștești, cu biblioteci
le comunale și școlare, 
a inițiat pe tot par
cursul anului 1978, în 
fiecare județ, ' săptă- 
mini și decade ale căr
ții. concursuri de ge
nul „Cel mai bun di
fuzor de carte", „Fie
care casă cu biblioteca 
proprie". „Cine citește 
folosește" etc. Acțiuni 
similare ai; loc și în 
cadrul „Lunii căr
ții la sate", tradițio
nală manifestare cul- 
tural-educativă ce se 
desfășoară în prezent, 
în fotografie : Imagine 
din librăria Recaș, 

județul Timiș

Apartamente noi în cen
tre muncitorești. In cartierele 
Republicii și Miron Costin din mu
nicipiul Bacău și în centrele mun
citorești Momești Si Comănesti au 
fost predate „la cheie". în ultima 
zi a lunii ianuarie, primele 700 din 
cele aproape 6 000 de apartamente 
care se vor construi in acest an. 
Totodată, se vor da în folosință în 
1979 trei cinematografe la Bacău și 
Buhuși. 12 săli de gimnastică și ate
liere școlare, grădinițe cu 640 locuri, 
dispensare medicale etc. (Gh. Baltă).

Pe șantierul Canalului 
Dunărea — Marea Neagră, 
întreprinderea de utilaj greu Ba- 
sarabi, în care urmează să se efec
tueze lucrări de reparații capitale, 
de întreținere și reconditionare a 
autobasculantelor cu o capacitate 
de pînă la 50 tone, a tractoarelor, 
încărcătoarelor frontale și excava
toarelor cu o capacitate de 2,5 mc 
care lucrează ne șantierul Canalului 
Dunărea — Marea Neagră, prinde 
contur. Colectivul de muncitori și 
specialiști ai acestei întreprinderi 
care lucrează alături de constructo
rii din cadrul grupului de șantiere 
nr. 5 a reușit să pună în funcțiune 
o serie de spații de producție în 
hala de mașini-unelte. în atelierele 
de reparat motoare și de exploa
tare. (George Mihăescu).

Economii de metal. Pr0_ 
ductia realizată de laminorul între
prinderii de utilaj chimic si forjă 
Rîmnicu Vîlcea este în continuă 
modernizare și diversificare. Prin

tre cele mai noi sortimente intro
duse în- fabricație se numără și 
inele profilate, în greutate de pînă 
la trei tone. Realizarea noilor pro
duse va asigura, conform calcule
lor. reducerea cu 40- la sută a con
sumului de metal si sporirea bene
ficiilor cu peste 1.2 milioane lei. 
(Ion Stanciu).

Lucrări edilitare. La p10' 
iești s-a dat în folosință recent un 
nou rezervor de acumulare cu o ca
pacitate de 10 000 mc de apă po
tabilă. Totodată se realizează ulti
mele lucrări si probe hidrotehnice 
la tronsonul de 4 km al conductei 
care leagă frontul de captare Gă- 
geni de statia de pompare 23 Au
gust. Datorită acestor lucrări, debi
tul de apă potabilă a crescut sim
țitor, creîndu-se posibilitatea distri
buției ei cu presiuni corespunză
toare. (Constantin Căprarul.

Produse noi.In luna ianua_ 
rle, la întreprinderea „Electrotimiș"- 
din Timișoara au fost realizate 
peste, 40 de noi produse cu perfor
mante tehnico-economice si func
ționale superioare, executate după 
proiecte si tehnologii elaborate de 
uzină sau în colaborare cu specia
liștii de la institutele de proiectări 
și cercetări de profil și de la Insti
tutul politehnic .,Traian Vuia". în
tre acestea se numără, instalațiile și 
agregatele cu comandă automată și 
semi-automată de prelucrat repere 
și piese pentru motoare electrice și 
mașini de cusut, de trefilat cabluri 
și conductori de otel etc. în acest 
an aici vor fi. realizate aproape 500 
de noi tipuri de mașini, instalații, 
scule si dispozitive — majoritatea 
fabricate pentru prima dată în tară. 
(Cezar Ioana).

Producție fizică peste 
plan Oamenii muncii de la 
Combinatul de lianți si azbociment 
din Fieni au încheiat prima lună a 
acestui an cu importante sporuri 
de producție. Prin transpunerea în 
practică a unul ansamblu de mă
suri tehnico-organizatorice si poli
tice. au fost produse suplimentar 
5 000 tone ciment. 15 km tuburi și 
20 000 mp plăci din azbociment 
(Gh. Manea).

Domnului BENJEDID CHADLI
Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională

ALGER
Cu prilejul alegeri! dumneavoastră In calitate de secretar general al Parti

dului Frontul de Eliberare Națională din Algeria am deosebita plăcere de a 
vă adresa cele mai cordiale felicitări, un mesaj da prietenie și cele mai bune 
urări de succes In funcția de înaltă răspundere eu care ați fost învestit.

Doresc să exprim si cu acest prilej satisfacția noastră pentru bunele ra
porturi de prietenie, solidaritate ți colaborare multilaterală statornicite intre 
Partidul Comunist Român și Frontul de Eliberare Națională, intre cele două 
țări și popoare.

Sint încredințat că relațiile româno-algeriene, attt in domeniile politic, eco
nomic, tehnic, cultural, cit și in viața internațională, vor cunoaște, tn conti
nuare, un curs ascendent, tn folosul celor două popoare, al cauzei libertății, 
independenței șl suveranității naționale, al luptei împotriva Imperialismului 
și colonialismului, pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale, 
pentru progres, pace și Înțelegere între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ]
„JEUNE AFRIQUE" >

Impasul regimului de la Salisbury
• Cheltuielile militare absorb aproape 50 la sută din buge
tul țării • Inflație galopantă, impozite împovărătoare, pro
ducție în regres • Tot mai mulți coloniști părăsesc „paradisul 

rhodesian"
Dificultățile cresclnde prin care trece economia regimului rasist de la 

Salisbury, ca urmare a intensificării tot mai puternice a acțiunilor de luptă 
ale forțelor patriotice, sint relevate într-un articol publicat in revista „Jeune 
Afrique", din care reproducem următoarele :

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Direcția circulație din Inspectoratul general al miliției

„CAPCANELE" VREMII
Circulația rutieră din aceste zile se 

desfășoară în condițiile generate de 
fenomenele meteorologice de sezon. 
Multe drumuri sint alunecoase și cu 
porțiuni de polei. De asemenea, o 
dată cu lăsarea serii, în zonele cu 
ceată, vizibilitatea este redusă. Aces
te fenomene pot constitui adevărate 
capcane pentru cei aflați la volan, 
întrucit nu au caracter de continui
tate. tronsoane bune ale arterelor ru
tiere aJternînd cu altele alunecoase, 
surprinzinau-i pe conducătorii auto 
în special in curbe, pante, poduri, 
viaducte, treceri marcate pentru pie
toni. stațiile mijloacelor de transport 
în comun.

înțelegind necesitatea adaptării mo
dului de deplasare la cerințele spe
cifice împrejurărilor actuale, marea 
majoritate a conducătorilor auto cir
culă prudent, regulamentar, necreind 
probleme nici lor și nici celorlalți 
parteneri de drum.

Din păcate, există si participanți la 
trafic care ignoră efectele timpului 
rece, faptul că. in astfel de situații 
se cere, mai mult ca oricând, respec
tarea cu strictețe a tuturor regulilor 
de circulație. în ultima săptămînă au 
avut loc 56 de accidente grave, de pe 
urma cărora 22 persoane și-au pier
dut viata, iar alte 34 au- fost rănite 
grav. Unui din aceste accidente s-a 
petrecut îp ziua de 30 ianuarie 1979, 
pe raza comunei Iclod, județul Cluj, 
Constantin Drăgușin conducea au
toturismul proprietate personală „Da
cia 1 300" din direcția Cluj-Napoca 
spre Dej. Nereducînd din timp vi
teza. a acționat iți curbă sistemul de 
frînare — deși era polei — manevră 
ce a provocat derapajul, cîteva „pi- 
ruiete" si o coliziune violentă cu 
autoduba 31-CJ-1229 care circula 
regulamentar din sens opus. Acciden
tul s-a soldat cu moartea conducăto
rului auto Constantin Drăgușin si ră
nirea gravă a unui pasager aflat in 
autoturism.

Celor 56 accidente grave li se

adaugă peste 400 tamponări care au 
avut loc. în aceste zile, ceea ce denotă 
pericolul deosebit de grav al necore- 
lării modului de «deplasare cu cerin
țele specifice împrejurărilor atmos
ferice de sezon.

De aici, recomandarea ca șoferii să 
circule cu viteză moderată, adap- 
tind-o permanent la cbndițiile de 
drum, de vizibilitate si de intensita
te a traficului, spre a putea opri ori- 
cind fără a fi nevoie de frinări vio
lente. Se cere, de asemenea, mărirea 
distantei între autovehicule, folosirea 
cu precădere a frinei de motor, evi
tarea din timp a virajelor bruște ori 
a trecerilor fără asigurare de pe o 
bandă pe alta.

ATENȚIE, PIETONI I
în condițiile drumurilor alunecoase, 

spațiul de frinare al autovehiculelor 
se dublează. Omul de la volan nu 
poate opri mașina dintr-o dată, iar 
consecințele le suportă, de regulă, 
pietonul Din cele 56 accidente grave 
înregistrate în ultima săptămână, 23 
s-au datorat pietonilor.

Se impune, prin urmare, ca pieto
nii să se asigure temeinic înainte de 
a se angaja în traversarea străzilor, 
pentru a nu apărea brusc in fata auto
vehiculelor. să traverseze străzi’e nu
mai prin locurile prevăzute ci- indi
catoare si marcaje sau pe culoarea 
verde a semaforului electric, să aș
tepte pe trotuar sosirea in statii a 
mijloacelor de transport în comun și 
să evite cu desăvârșire circulația pe 
partea carosabilă a drumurilor.

REVIZIA TEHNICA ANUALĂ
Se aduce la cunoștința deținătorilor 

de autovehicule — proprietate de stat 
și personală — că a inceput verifi
carea tehnică anuală a autovehicule
lor, acțiune ce va dura pînă la 31 mai.

în vederea evitării aglomerațiilor 
Si pentru efectuarea unor verificări 
de calitate, se recomandă deținători
lor de autovehicule proprietate per
sonală să se prezinte încă de pe acum 
la stațiile „autoservice", care au fost

Economia rhodesiană nu mai poate 
susține efortul impus de război. 
Fiecare zi de război costă statul co
lonial un milion de dolari rhode- 
sieni (un dolar rhodesian — circa 1,20 
dolari americani). Cheltuielile mili
tare. care absorbeau 27 la sută din 
bugetul național în 1976, au crescut 
mereu, atingînd 44 la sută în iulie
1977 și s-au apropiat de 50 la sută 
anul trecut. Pentru perioada iulie
1978 — iunie 1979, aceste cheltuieli 
se ridică la peste jumătate de mi
liard. Nivelul impozitelor atinge 
12-15 la sută din venituri. Această 
povară este cu atit mai grea — in 
special pentru populația de culoare 
— cu cit inflația a atins 30 la sută 
in 1978, față de 20 la sută cu un an 
în urmă.

La aceasta se adaugă scăderea ge
nerală a producției. între 1974 și 
1977, producția industrială s-a redus 
cu 15 la sută. Comerțul cu amănun
tul a cunoscut o micșorare a volu
mului desfacerilor cu 8 la sută între 
1976-1977. Agricultura, controlată de 
6 000 de fermieri albi, trece de ase
menea prin serioase dificultăți. Anul 
trecut au fost abandonate sute de 
ferme, proprietarii lor refugiindu-se 
în orașe. Șomajul, deja endemic, a 
suferit o agravare în zona rurală.

încorporarea forțată în armată 
sporește dificultățile in care se zbate 
economia colonială rhodesiană. Orice 
cetățean alb în vîrstă de 18-38 de

ani este obligat să satisfacă timp 
de 6 luni de zile pe ân serviciul mi
litar ; pentru cei de 38—58 ani, du
rata este de trei luni. Această mă
sură a antrenat închiderea unui nu
măr de aproape 800 de întreprinderi 
mici și mijlocii. In fapt, tehnicienii, 
cadrele ți muncitorii sint prezenți 
mai mult pe front decit la locul de 
producție. în aceste condiții, nu 
este de mirare că multi coloniști 
veniți să facă avere emigrează în 
număr din ce in ce mai mare. Pen
tru a evita o înrolare forțată (potri
vit datelor oficiale, au pierit peste 
6 000 de militari ai forțelor coloniale 
în perioada iulie 1977 — septembrie 
1978), ei fug din Rhodesia. în 1977 
s-au Înregistrat în mod oficial 15 134 
de emigrări. De atunci, această ten
dință s-a accentuat. în 1978, guvernul 
a adus la cunoștință că lunar o mie 
de persoane părăsesc Rhodesia, cifră 
care nu include pe cei plecați In 
„vacanță", dar care nu se mai întorc 
în „paradisul rhodesian". De aceea, 
pu este surprinzător că la mijlocul 
lunii septembrie guvernul multi- 
rasial de la Salisbury a introdus re
crutarea obligatorie pentru toți tinerii 
negri. Firește, africanii folosesc toate 
mijloacele pentru a se sustrage re
crutării forțate. Tot mai mulți dintre 
ei se alătură forțelor populare, ale 
căror acțiuni de luptă se extind con
tinuu, cuprinzind, in prezent, peste 
două treimi din suprafața țării.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Duminică, la Focșani

România - U. R. S. S. 
la tenis

Duminică, la Focșani, în cadrul 
turneului de baraj pentru promova
rea în prima grupă a campionatului 
european de tenis pe teren acoperit 
(„Cupa Saab"), selecționata Româ
niei va întîlni echipa U.R.S.S. întâl
nirea va incepe la ora 16,00. Echipa 
română are în componență pe Dumi
tru Hărădău, Traian Marcu și Andrei 
Dîrzu. în fruntea formației oaspeților 
se- află cunoscutul campion A. Metre- 
veli. alături de care vor mai juca 
V. Borisov și S. Gruzman. După acest 
meci, cîteva zile mai tirziu. echipa 
României va întîlni la Copenhaga se
lecționata Danemarcei, cea de-a treia 
echipă participantă la acest turneu 
de baraj.

• IN APĂRAREA 
FAUNEI AFRICANE. In 
urmă cu o jumătate de secol, 
Africa mai era încă o uriașă 
„grădină zoologică" naturală, 
intens populată cu miliarde de 
sălbăticiuni. Astăzi, fauna con
tinentului s-a împuținat intr-a- 
tît incit specii întregi sint pe 
cale de dispariție. Alăturîndu-se 
eforturilor ce se fac pe glob 
pentru salvarea animalelor, en
glezul G. Adamson, în virstă de 
72 de ani. a creat pe malul rîu- 
lui kenian Tana rezervația 
Kora. Pe o suprafață de 1300 
kmp el creste lei tn libertate, 
deoarece numai astfel „regele 
animalelor" tși poate perpetua 
și înmulți spița. Experimentul 
său se desfășoară cu succes, re
zervația fiind populată cu nu-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în primul tur al probei de dublu 

din cadrul turneului international de 
tenis de la Richmond (Virginia), cu
plul Ion Tiriac (România) — Guiller
mo Vilas (Argentina) a învins cu 
6—3. 7—6 perechea americană Telt- 
soher — Wilkison.

• La Sofia a început un turneu 
internațional de tenis, la care parti
cipă juniori și junioare din Ceho
slovacia. R.D. Germană, Iugoslavia, 
România, Turcia. Ungaria si Bulga
ria. în primul tur al probei de sim
plu băieți, tenismanul român Dorin 
Antonescu l-a învins cu 7—6, 6—2 pe 
bulgarul Gheorghiev. iar Mihai Șovar 
(România) a dispus cu 6—4. 7—6 de 
Sumanov (Bulgaria). în concursul fe
minin. Cosmina Popescu a întrecut-o 
cu 6—2, 6—2 pe jucătoarea bulgară 
Petrova.

© în acest sezon automobiliștii 
noștri se vor intrece în cadrul m^i 
multor raliuri programate in dife
rite orașe ale țării. Primul dintre

acestea, „Raliul zăpezii", va avea loc 
în zilele de 3 și 4 martie la Brașov.

® Turneul international de șah de 
la Belgrad s-a încheiat cu victoria 
marelui maestru iugoslav Mariano- 
vici. care a totalizat 10,5 puncte din 
13 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Szabo (Ungaria) — 8,5 
puncte. Matulovlci (Iugoslavia). Trin- 
gov (Bulgaria) — cite 8 puncte. Raj- 
kovici (Iugoslavia) — 7,5 puncte. Vic
tor Ciocîltea (România) și Prybil (Ce
hoslovacia) — cite 7 puncte, Raicevifci 
(Iugoslavia), Adamski (Polonia) — 
cite 6,5 puncte etc.

în ultima rundă. Victor Ciocîltea 
l-a învins pe Adamski.

• Rezultate înregistrate în turul II 
al turneului internațional feminin de 
tenis de la Chicago : Sue Barker 
(Anglia) — Virginia Ruzici (Româ
nia) 6—1. 6—3 ; Mima Jausovec (Iu
goslavia) — Sharon Walsh (S.U.A.) 
7—5. 7—5 ; Kerry Reid (Australia) — 
Pam Teeguarden (S.U.A.) 2—6. 7—5, 
7—6.

autorizate de organele de miliție să 
execute această operațiune.

Pentru autovehiculele care au efec
tuat testarea se atribuie deținătorilor 
acestora o dovadă, precum si două 
ecusoane de culoare roșie cu inscrip
ția „Revizuit tehnic 1979". La auto
vehiculele care au plăcuțe noi de în
matriculare. ecusoanele se lipesc pe 
tăblita numărului, in spațiul special 
destinat, iar la celelalte autovehicule, 
ecusoanele se aplică prin lipire, in 
coltul din dreapta .jos al parbrizului 
Si al geamului din spate.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 februarie. In țară : Vreme în curs 
de încălzire, îndeosebi în regiunile din 
sudul tării. Cerul va fi variăbil, cu 
înnorări mai accentuate în Crișana, 
Transilvania, Maramureș și nordul 
Moldovei, unde vor cădea precipitații 
locale, mai ales sub formă de ploaie, 
în celelalte regiuni ploi izolate. Vînt 
slab, pină la moderat, predominînd din 
sectorul vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 și 6 
grade, jar cele maxime între 3 și 13 
grade, local se va produce ceață. în 
București : Vreme în curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil. Vint slab, pină 
la potrivit. Dimineața ceață slabă.

cinema
• Front in spatele frontului : PA
TRIA — 15; 19, SALA PALATULUI
— 19.
• Poliția este învinsă : SCALA — 15; 
17; 19; 21, LUCEAFĂRUL — 15; 17; 
19; 20,45, FESTIVAL — 15; 17; 19; 
20,45.
• Drumuri în cumpănă î CENTRAL
— 15; 17,30; 20. GLORIA—15,45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor : CAPITOL — 
14,30; 17,30; 20,15, GRIVIȚA — 14,30; 
17,30; 20,15, PALATUL SPORTURILOR 
ȘI CULTURII — 18.
• OrașuMantomă : ARTA — 15,30; 
18; 20.
• Vlad Țepeș : VICTORIA — 15.30; 
19, EXCELSIOR — 16; 19, FLAMURA
— 16; 19.
• Diavolii din Spartivento î PALA
TUL SPORTURILOR ȘI CULTURII
— 15,16.
• Detectiv particular : BUCUREȘTI
— 15.45; 18; 20,15, FEROVIAR — 15,45; 
18; 20.15, MODERN — 15; 17,30; 20.
• Conspirația tăcerii : CINEMA STU
DIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, EFORIE
— 15; 17,30: 20.
e Pinocchio — 15; 16,45, Dialog peste 
ani — 18,15; 20 : DOINA.
© Poveste de dragoste șl onoare : 
BUCEGI — 15,15: 17,45; 20.
• Cascadorii : BUZEȘTI — 15,15;
17,30; 20, LIRA — 15,30; 18; 20.
• Ecaterina Teodoroiu : DACIA — 
15; 17,30; 20, PACEA — 16; 18; 20.
O Aurul lui Mackenna : FERENTARI
— 15; 17,15; 19,30, AURORA — 15; 
17,30; 30.
a Revanșa : TIMPURI NOI — 15; 
17,30 ; 20.
a Compania a 7-a sub clar de lună : 
MELODIA — 15,45; 18; 20.15, TOMIS
— 15; 17.30; 20.
• 39 de trepte — 11,45, Maurul din 
Veneția — 14; 16.15. Othello — 18.30, 
Jurnalul unei cameriste — 20.30 : CI
NEMATECA.
a Avocata : DRUMUL SĂRII — 15,15; 
17,30; 20.
a Cele patru nunți ale Iui Marlsol : 
COTROCENI — 15,30; 17,45; 20, VOL
GA — 15; 17.30: 20.
a Totul pentru fotbal : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20, MUNCA — 15.45; 18: 20. 
a Acțiunea „Arsenal" : FLOREASCA
— 15; 17,30; 20.

a Din nou Împreună : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Cind alături este un bărbat t MIO
RIȚA — 15.30; 17,45; 20.
a înainte de tăcere 5 POPULAR — 
16; 18; 20.
• E timpul să trăim... e timpul ■! 
iubim : COSMOS — 15: 17,30; 20.
a Agentul liniștit : FLACARA — 
15,45: 18 : 20,15.
a Te oblig să trăiești : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Coana Chirița — 19,30, (sala 
Atelier) : Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român) : Concert simfonic. 
Dirijor : Petre Sblrcea. Solist : Ale
xandru Preda — 20.
• jOpera Română : Dacul lebedelor
— 19.
• Teatrul da operetă : Văduva veselă
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) : Menajeria 
<lc sticlă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Cinema (pre
mieră) — 19,30.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița tn sac — 19.39. (sala 
Studio) ; Crai de Curtea veche — 19.
• Teatrul Giulești (sala Ciulești) : 
Romanțioșii — 19.30, (sala Majestic) : 
Regele loan — 19.30.
• Teatrul satlric-muzica) „c. Tăna- 
se" (sala Savoy) : Revista In luna de 
miere — 19.30, (sala Victoria) : Ne
vestele vesele din Boema — 19.30.
• Teatrul „ion Vasilescu" : Siciliana
— 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia ro
mână" : După datina străbună — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița cu 
trei iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul pur-* 
puriu căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București : Bravo circul I — 
19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : Cercul 
in patru colțuri — 19,30.

Concursuri de admitere în instituțiile 
militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admitere, 
•pentru anul școlar 1979/1980, în ur
mătoarele instituții militare de în-» 
vățămînt : Academia militară — 
facultățile tehnice ; Facultatea de 
medicină militară ; Institutul de 
marină „Mircea cel Bătrin" — sec
țiile de marină militară ; Școlile 
militare de ofițeri activi; Școlile 
militare de maiștri și subofițeri ; 
Școala militară de muzică — ciclul 
profesional; Liceele militare.

Tinerii care doresc să participe 
la concursul de admitere la una

din aceste instituții militare de !n- 
vățămint vor depune cereri de în
scriere pină la 10 aprilie 1979, la 
centrele militare județene (de sec
tor) pe raza cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la con
dițiile de selecționare, documen
tele necesare pentru admiterea la 
concurs, disciplinele și probele 
concursului de admitere și alte de
talii, cei interesați se pot adresa 
comandanților de garnizoane și 
centrelor militare județene (de sec
tor) pe raza cărora locuiesc.

. mărul maxim de lei pe care fl 
poate cuprinde. Adamson speră 
să refacă, de asemenea, efective
le de antilope, rinoceri, leoparzi, 
girafe și alte animale ce mișu
nau odinioară in această regiu
ne a Kenyei. Dar el susține că 
pentru a da sălbăticiunilor cea 
mai mică șansa de supraviețuire 
trebuie reeducat mai intîi omul...

• PRINCIPALUL RE
ZERVOR DE APĂ PO
TABILĂ AL PLANETEI.
Baikalul. care deține. între 
lacuri, recordul de adîncime pe 
glob — 1 620 m — este si’ cel 
mai mare „rezervor" de apă po
tabilă din lume. Cuprinzind
23 000 kilometri 
cristalină, lacul 
ține 20 la sută

cubi de apă 
Baikal de- 

din rezervele

mondiale de apă potabilă ale 
globului. Pentru a ne putea i- 
magina acest uriaș volum, vom 
aminti că dacă ar seca conco
mitent toate cele 337 de riuri ce 
se varsă in lac, Angara, sin
gurul fluviu care izvorăște 
din el, ar continua să curgă 
timp de patru secole. în Baikal 
se intîlnesc viețuitoare pînă la 
adîncimea de 1 600 m. față de 
numai 400 m în alte lacuri. Flo
ra este reprezentată de 750 spe
cii de plante, iar fauna de 1 300 
specii, din care trei pătrimi pot 
fi întîlnite numai în această u- 
riașă rezervație naturală acva
tică.

• TELECAMERĂ ZBU
RĂTOARE. E vorba de o „li
belulă mecanică" — un mic eli-

DE PRETUTINDENI
copter, fără cabină și fără 
pilot, care transportă o teleca- 
meră de luat vederi. înzes
trat cu un motor in doi timpi, 
„telecopterul" are o autono
mie de zbor de peste o oră. Ri- 
dieîndu-se la o altitudine de 
peste o sută metri, aparatul este 
dirijat de la distanță, dar are și 
pilot automat, care-și asumă 90 
la sută din operațiunile de men
ținere a rutei indicate de la sol. 
Telecâmera zburătoare, care in 
curind va fi lansată pe piață in 
Statele Uhite, este destinată 
transmiterii de reportaje TV, 
controlului aerian al circulației

rutiere, depistării focarelor de 
incendii ș.a.m.d.

- • AVALANȘA FALI
MENTELOR. în ultimii nouă 
ani, în Belgia au fost înregistra
te 17 800 de falimente ale unor 
întreprinderi mici și mijlocii. 
Evoluția acestor dezastre finan
ciare ? în aprilie 1969 : 100, în 
octombrie 1978 : 208, in decem
brie 1978 : 232, Recordul este
deținut de provincia Namur, 
unde se înregistrează cu '40 la 
sută mai multe falimente decit 
media națională. Potrivit date
lor oficiale, 10 000 din aceste fa
limente au fost declarate între 
1975 și 1978. O medie de 2 500 pe 
an.

• EFECTE SECUN
DARE. Barbituricele, substan
țe conținute într-un mare nu
măr de sedative, hipnotice și 
antispastice., provoacă o serie 
de efecte secundare. Cercetători 
americani de la Universitatea 
Notre Dame din statul Indiana 
au descoperit, in cursul unor 
experiențe realizate pe șobolani, 
un ' nou și grav inconvenient: 
ele ar accelera evoluția tumori
lor și metastazelor. Aceleași ex
periențe au indicat că. în 
schimb, aspirina ar avea un e- 
fect contrar. întirziind evoluția 
acestora.

• ATLAS ISTORIC.
Un atlas pe care cititorii să-I

urmărească cu tot atita pasiune 
ca pe un roman, iată ce și-a 
propus cunoscuta editură La
rousse, care a publicat un inedit 
„atlas istoric". Toate marile e- 
venimente si mișcări istorice, de 
la războaiele punice și pină la 
cuceririle lui Cezar, de la im
periul lui Carol cel Mare și 
pînă la Renaștere și Reformă, 
de la mișcarea revoluționară din 
1848 și pînă la cel de-al doilea 
război mondial și de la epoca 
colonială pină la mișcarea de 
eliberare a popoarelor oprimate, 
sint prezentate sub forma unor 
ingenioase hărți. In care istoria 
și geografia își dau mina, ofe
rind tuturor paslonatilor lsto. 
riei un util Instrument»



VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE
AL ROMÂNIEI ÎN II. R. S. S.

MOSCOVA 1 — Corespondentul
Agerpres, M. Coruț, transmite : în 
zilele de 31 ianuarie și 1 februarie, 
tovarășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a vizitat, la Leningrad, 
centrala construcțiilor de mașini 
„Electrosila", Muzeul comemorativ 
V.I. Lenin de la Smolnii, legendarul

crucișător „Aurora" și a depus o 
coroană de flori la cimitirul memo
rial Piskarevskoe, precum și la „Mo
numentul eroicilor apărători ai Le
ningradului".

în onoarea ministrului de externe 
român, L. N, Zaikov, președintele 
Comitetului executiv al Sovietului 
orășenesc Leningrad, a oferit un de
jun, care s-a desfășurat într-o am
biantă cordială, prietenească.

Comitetul plenar al O.N.U. pentru noua ordine

economică internațională subliniază :

„Este necesară sporirea asistenței acordate 
de statele industrializate 

țărilor în curs de dezvoltare"
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — Reunit la New York, Comitetul 

plenar al O.N.U. pentru noua ordine economică internațională, creat in 1977, 
a adoptat prin consens o declarație care cheamă la sporirea asistenței pentru 
dezvoltare acordate de statele industrializate țărilor in curs de dezvoltare.
Documentul subliniază necesitatea 

realizării obiectivului stabilit de 
Adunarea Generală privind acorda
rea de către statele industrializate 
a cel puțin 0,7 la sută din produsul 
lor național total cu titlu de asistență 
oficială pentru dezvoltare. Or, po
trivit ultimului raport anual al Băn
cii Mondiale, numai trei state in
dustrializate, respectiv Suedia, 
Olanda și Norvegia, au atins această 
cotă, în timp ce procentul mediu de 
asistență din P.N.T. alocat de cele
lalte state industrializate în anii 
1976 și 1977 a scăzut de la 0,33 la 
0,31 la sută. Declarația adoptată de 
comitet, referindu-se la transferul de 
resurse reale, sub diferite forme, 
către țările în curs de dezvoltare, 
adresează un apel la sporirea fluxu
lui de asistență către țările în curs 
de dezvoltare, prin intermediul in-

stituțiilor internaționale cu preocu
pări în domeniul dezvoltării. O altă 
prevedere a declarației subliniază 
necesitatea ca F.M.I. să încheie cît 
mai curînd posibil definirea terme
nilor în baza cărora statele membre, 
în special țările în curs de dezvol
tare. vor putea beneficia de credite 
din partea acestei organizații. Docu
mentul precizează că membrii co
mitetului au căzut de acord asupra 
iaurtului că una din principalele sar
cini ale celei de-a V-a sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. de la Manila trebuie să 
fie aceea „de a înregistra progrese 
noi și substanțiale în problema trans
ferului de resurse reale, prin hotă- 
rîri asupra unor măsuri concrete".

Comitetul a hotărît ca viitoarea sa 
sesiune să se desfășoare la New 
York, în perioada 19—23 martie a.c.

GENEVA Lucrările sesiunii Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 1 (Agerpres). — De la 
trimisul special D. Ținu : Joi. la Ge
neva au continuat lucrările sesiunii 
Comitetului pentru dezarmare. Potri
vit regulii rotației în conducerea dez
baterilor, președinția comitetului este 
asigurată de reprezentantul Argen
tinei.

în ședința plenară au luat cuvîntul 
reprezentanții Cehoslovaciei și Ma-

rocului, care s-au referit pe larg la 
sarcinile comitetului, exprimînd, tot
odată, opinia țărilor lor asupra pro
blemelor prioritare care ar trebui să 
stea în centrul dezbaterilor.

Fină la următoarea ședință planară, 
programată pentru săptămîna viitoa
re. vor avea loc o serie de consultări 
privind procedurile și modul de des
fășurare a lucrărilor.

După simulacrul de referendum din Rhodesia
LUSAKA 1 (Agerpres). — Zambia 

consideră nule rezultatele așa-numi- 
tului referendum organizat la 30 ia
nuarie de autoritățile rasiste din Rho
desia în rîndurile populației albe, a 
declarat Ruben Kamanga, membru al 
C.C. al Partidului Unit al Indepen
denței Naționale, de guvemămînt, din 
Zambia. Poporul Zambiei, a spus el, 
își exprimă convingerea că opinia 
publică mondială nu se va lăsa în
șelată de rezultatele „referendumu
lui". adăugind că, după opinia tării 
sale, sancțiunile economice O.N.U. 
împotriva regimului rasist trebuie să 
rămînă în vigoare.

LONDRA 1 (Agerpres). — într-o 
declarație a Ministerului de Externe 
al Marii Britanii se subliniază că 
așa-zisul referendum organizat de 
autoritățile rhodesiene in rindul 
populației albe nu poate reprezenta 
un test edificator al Opiniei tuturor 
cetățenilor țării asupra așa-zisului 
plan de reglementare a problemei 
rhodesiene elaborat de guvernul de 
la Salisbury.

„Propunerile au fost aprobate de 
majoritatea celor 93 000 de albi ; dar 
nici unul din cei peste trei milioane

de cetățeni de culoare cu drept de 
vot nu a putut participa la vot" se 
subliniază în - declarația Foreign 
Office-ului.

Declarația reafirmă poziția britani
că potrivit căreia soluția cea mai 
bună pentru a se evita degradarea 
situației din Rhodesia o reprezintă 
un acord cu o participare amplă.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Problema rhodesiană și situația din 
Africa australă. în general, se vor 
afla în centrul întrevederilor pe care 
secretarul Foreign Office-ului, David 
Owen, le va avea la Washington cu 
reprezentanți ai guvernului american 
în perioada 1—3 februarie a.c., a de
clarat un purtător de cuvînt al Am
basadei britanice la Washington.

Reevaluarea politicii comune a ce
lor două țări în aceste probleme a 
devenit indispensabilă după conclu
ziile pesimiste ale unei comisii de 
anchetă a Parlamentului britanic, 
estimînd că o conferință între repre
zentanți ai regimului minoritar de la 
Salisbury și ai Frontului Patriotic 
Zimbabwe este pentru moment sor
tită eșecului, datorită poziției ob
strucționiste a autorităților rhode
siene.

Evoluția situației din Iran
• Declarația premierului Bakhtiar ® Reîntoarcerea 

în țară a aiatolahului Khomeiny
TEHERAN 1 (Agerpres). — Primul 

ministru al Iranului, Shahpur Bakh
tiar. a declarat, într-un mesaj adre
sat națiunii, în ajunul sosirii la Te
heran a aiatolahului Khomeiny că 
guvernul va aplica legea conform 
Constituției și fără echivoc — rela
tează agenția France Presse. Pentru 
a preveni violența — a spus el — gu
vernul nu va permite ca viata și 
proprietatea persoanelor să fie puse 
în pericol. Responsabilitatea eventua
lelor vărsări de sînge — a adăugat el 
— va reveni provocatorilor.

Bakhtiar a subliniat că, avînd in 
vedere libertățile deja existente și 
atitudinea pașnică a guvernului, nu 
există loc pentru complot, mai ales 
împotriva forțelor de ordine.

în sfîrșit, primul ministru iranian 
a cerut populației să-1 sprijine în 
acest moment al istoriei Iranului pen
tru ca el să poată trimite armata în 
cazărmi și pentru ca guvernul să 
poată întreprinde reconstrucția tării.

Pe de altă parte, postul de radio 
Teheran a anunțat că guvernatorul 
militar al capitalei iraniene a hotărît 
să autorizeze timp de trei zile, înce- 
pînd de joi, procesiunile, marșurile 
și întrunirile cu prilejul reîntoarcerii 
aiatolahului Khomeiny, Guvernatorul 
militar nune, totodată, în gardă popu
lația împotriva provocatorilor care ar 
putea profita de această ocazie pen
tru a genera tulburări, menționează 
postul de radio.

Joi s-a reîntors în Iran aiatolahul 
Khomeiny, liderul opoziției șiite ira
niene, după un exil de 15 ani. venind

de la Paris. El a fost întîmpinat, la 
aeroportul Mehrabad, din Teheran, 
de peste un milion de persoane, po
trivit estimărilor agenției Reuter.

într-o declarație făcută la aeroport, 
aiatolahul a cerut guvernului Bakh
tiar să demisioneze. Totodată, el a 
făcut un apel la unitate între grupă
rile opoziției iraniene.

Observatorii politici subliniază că 
revenirea în Iran a liderului opozi
ției șiite marchează începerea unei 
etape noi în evoluția crizei din aceas
tă țară.

Luînd cuvîntul la o adunare în ca
pitala iraniană, la care au participat 
sute de mii de persoane, liderul opo
ziției șiite iraniene, Khomeiny, criti- 
cînd regimul de pînă acum, a decla
rat că „va desemna un nou guvern 
și un Consiliu revoluționar" care să 
conducă țara și că în cele din urmă 
„va institui un stat pur islamic". 
Khomeiny a cerut armatei să înce
teze de a mai trage asupra demon
stranților.

★
Departamentul de Stat al S.U.A. a 

anunțat că în ultimele 24 de ore apro
ximativ 1 350 de rezidenți americani 
au părăsit Iranul, după ce guvernul 
de la Washington a ordonat evacua
rea unor oficialități americane. De
partamentul de Stat a precizat că a 
recomandat firmelor private să adop
te măsuri similare.

Agenția U.P.I. precizează că în pre
zent se mai află în Iran circa 10 000 
de americani, față de aproximativ 
45 000 în octombrie 1978.

OPȚIUNI ALE POLITICII 
EXTERNE ALGERIENE

ALGER (De la trimisul Agerpres, 
M. S. Ionescu). — Potrivit orientări
lor din Carta Națională, Congresul al 
IV-lea al Partidului Frontul de Elibe
rare Națională din Algeria, ale cărui 
lucrări s-au încheiat recent, a adoptat 
o rezoluție de politică externă, care 
prevede, ca principii de bază, slu
jirea intereselor supreme ale poporu
lui algerian și ale revoluției, apăra
rea suveranității naționale, securității 
și integrității teritoriale a țării, con
solidarea independenței naționale, 
continuarea promovării unei politici 
externe suverane. Algeria — se 
arată în document — își va aduce 
contribuția la promovarea unei coo
perări internaționale bazate pe ega
litate și dreptate, acționînd neîncetat 
pentru statornicirea unei noi ordini 
economice internaționale, desfășurînd 
o activitate constantă în favoarea 
unor raporturi internaționale care ga
rantează dreptul tuturor statelor de 
a participa, pe bază de egalitate, la 
reglementarea marilor probleme care 
confruntă contemporaneitatea.

Comunicat de presă chino-american
cu prilejul vizitei în S.U.A. a vicepremierului Consiliului de Stat 

al R. P. Cnineze
WASHINGTON 1 (Agerpres). - 

Comunicatul de presă chino-ameri- 
can, dat publicității joi, la Washing
ton. cu prilejul vizitei oficiale in 
Statele Unite a lui Deng Xiaoping 
(Den Siao-pin), vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, relevă 
— transmite agenția China Nouă — 
că. în cadrul convorbirilor pe care 
oaspetele chinez le-a avut cu pre
ședintele Jimmy Carter, a fost trecu
tă In revistă situația internațională, 
părțile fiind de acord că în multe do
menii au interese comune și împărtă
șesc puncte de vedere similare. De 
asemenea, au discutat acele domenii 
asupra cărora au priviri de ansamblu 
diferite. Ele sînt hotărîte să-și aducă 
contribuția la menținerea păcii în 
lume, securității și Independenței 
naționale. Cele două părți consideră 
că deosebirile de sistem social dintre 
cele două țări nu trebuie să constituie 
un obstacol în calea întăririi relații
lor de prietenie șl cooperării dintre 
ele. Părțile sînt hotărîte — se arată 
în comunicat — să acționeze în acest 
scop, fiind ferm convinse că o ase
menea cooperare este în interesul

celor două popoare, al păcii și stabi
lității în lume și, în mod deosebit, în 
regiunea Asia — Pacific.

Cu prilejul vizitei, menționează 
comunicatul, au fost semnate un 
acord de cooperare In domeniul 
științei șl tehnologiei, un acord 
cultural, o înțelegere privind coo
perarea în domeniile educației, 
agriculturii șl spațial, un acord 
privind cooperarea dintre cele două 
țări in domeniul fizicii energiilor 
înalte, un acord asupra stabilirii de 
relații consulare, precum și a deschi
derii de consulate generale în cele 
două țări.

Documentul subliniază, de aseme
nea. că R.P. Chineză și Statele Unite 
au convenit să încheie acorduri co
merciale. precum și în domeniile 
aviației șl transportului maritim.

Comunicatul menționează că au 
fost acceptate Invitațiile ca președin
tele J. Carter să facă o vizită în Chi
na. iar premierul Consiliului de Stat, 
Hua Guofeng, să Viziteze Statele U- 
nite. Datele celor două vizite vor fi 
stabilite ulterior.

Probleme actuale ale economiei franceze
Un interviu al premierului Barre

PARIS 1 (Agerpres). — într-un 
Interviu acordat agenției France 
Presse, primul ministru al Franței, 
Raymond Barre, a afirmat că anul 
1979 trebuie să fie un an al consoli
dării procesului de redresare a eco
nomiei franceze.

în condițiile în care începutul 
acestui an este marcat de un progres 
net în ceea ce privește perspectivele 
activității economice, dar și de per
sistența șomajului, premierul fran
cez s-a pronunțat împotriva unei re
lansări puternice a economiei, „care 
ar compromite echilibrul exterior și 
stabilitatea monedei".

în context, Raymond Barre a res
pins „politica de facilități" cerută de 
opoziție sau de unele partide ale 
majorității, afirmînd că guvernul nu 
va pune în aplicare false remedii.

Guvernul Barre are în vedere im
portante măsuri pentru limitarea con
secințelor economice și sociale ale

șomajului și stimularea industriali
zării zonelor mai puțin dezvoltate. 
Șomajul este una din certitudinile 
dureroase, la fel de mare ca în cele
lalte țări industrializate. Trebuie să 
adaptăm structurile de producție și 
comportamentul socio-economic la 
lumea în care am intrat, a afirmat 
premierul francez.

Dezvoltarea 
economico-socială 

a R.P. Polone 
în anul 1978

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Direc
ția Generală de Statistică a R. P. Po
lone a dat publicității comunicatul cu 
privire la îndeplinirea planului de 
dezvoltare economico-socială a țări1 
pe anul 1978 : venitul național a cres
cut cu 2,8 la sută față de anul prece
dent. producția industrială cu 0,5 la 
sută, Iar cea agricolă cu 4,2 la sută.

Comunicatul menționează creșterea 
valorii exportului în țările capitaliste 
cu 7,6 la sută și reducerea balanței 
pasive a schimburilor de mărfuri cu 
aceste țări.

In anul 1978, populația țării a de
pășit 35 milioane locuitori, din care 
20 milioane locuiesc în localități 
urbane.
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agențiile de presă

Transferul de tehnologie în sprijinul dezvoltării 
țărilor latino-americane

CARACAS 1 (Agerpres). — La se
diul Secretariatului permanent al 
Sistemului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), din capitala Venezuelei, 
s-au deschis lucrările unei reuniuni a 
experților guvernamentali din Brazi
lia. Columbia. Chile, Ecuador. Mexic, 
Peru sj Venezuela specializați în 
schimbul de informații și documen
tație tehnică. Ei analizează posibili
tatea constituirii unei rețele perma
nente de informații și documentație 
tehnologică în America Latină.

în cuvîntul de deschidere, dr. Pedro 
Carmona, directorul pentru cooperare 
Industrială din cadrul Sistemului Eco
nomic Latino-American. a evidențiat

necesitatea intensificării schimburilor 
de experiență si documentație de spe
cialitate între țările latino-americane. 
acesta constituind un element im
portant în cadrul eforturilor care se 
fac în regiune pentru realizarea unei 
dezvoltări economice susținute șl in
dependente a statelor. El a subli
niat. totodată, necesitatea valorificării 
superioare a resurselor umane și ma
teriale ale regiunii, precum și impor
tanta pe care o are pentru e<?"' mii
le naționale studierea posibi-.., iilor 
de lărgire și optimizare a transferului 
de tehnologie din țările industriali
zate către statele în curs de dezvol
tare din America Latină.

transmit:

NICARAGUA

Se intensifică lupta 
împotriva regimului 

dictatorial
MANAGUA 1 (Agerpres). — în Ni

caragua se înregistrează o intensifi
carea luptei armate a maselor popu
lare de la orașe și sate împotriva re
gimului dictatorial al lui Anastasio 
Somoza și pentru instaurarea unui 
guvern democratic, de largă unitate 
națională. Agenția Prensa Latina 
transmite că organizații muncitorești 
și studențești, lucrători din domeniul 
ocrotirii sănătății, precum și ziariști 
au inițiat in diferite localități nica- 
raguane numeroase acțiuni de pro
test împotriva represiunii militare 
declanșate de autoritățile somoziste. 
Ciocnirile intre forțele Gărzii Națio
nale, fidele președintelui Somoza. și 
participanții la aceste demonstrații 
s-au soldat cu numeroase victime 
din rindul manifestanților. Autorită
țile au operat mai multe arestări.

într-o declarație făcută la postul 
de radio național din Managua, pre
ședintele Băncii Centrale nicaragua- 
ne, Roberto Incer Barquero, a ară
tat că economia națională se află in 
pragul falimentului și țara este In 
imposibilitate de a-și onora angaja
mentele internaționale.

Distrugeri provocate intr-un sat de bombardamentele israeliene efectuate, 
zilele trecute, in sudul Libanului

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ 
criză guvernamentalăITALIA; Noua

După ceva mai puțin de un an de 
ia intrarea în funcție, guvernul „mo- 
nocolor democrat-creștin" al premie
rului Giulio Andreotti — susținut în 
parlament de alte patru partide. în
tre care partidul comunist — a de
misionat. Italia se află acum din nou 
în fata unei crize de guvern, cu con
secințe greu de descifrat în acest 
moment.

Ce a determinat întreruperea cola
borării celor cinci partide din cadrul 
majorității parlamentare și recurge
rea la această soluție 1 Semnele cri
zei. ale deteriorării raporturilor din
tre componenții majorității erau vi
zibile mai de mult ; ele au luat insă 
un curs categoric in săptăminile 
care au trecut de la începutul anului 
și pînă în prezent După cum este 
știut imediat după alegerile din 
1976, care au situait P.C.I. la o dis
tanță de numai trei la sută din vo
turi față de democrația creștină, co
muniștii s-au pronunțat in favoarea 
unui guvern de unitate națională, 
cuprinzind pe reprezentanții tuturor 
forțelor' democratice din țară, ca mo
dalitatea cea mai adecvată de a se 
face față crizei grave în care se afla 
țara, de a se iniția un profund pro
ces de reînnoire socială și politică, 
în spiritul unei înalte responsabili
tăți față de interesele fundamentale 
ale țării, partidul comunist a accep
tat. totuși, să susțină în parlament 
actualul cabinet monocolor democrat- 

1 creștin. Așa se explică sprijinul activ 
acordat de P.C.I. prin „faza abțineri
lor" și, ulterior, prin intrarea comu
niștilor — alături de democrat-creș- 
tini, socialiști, socialist-democrat! și 
republicani — în cadrul majorității 
parlamentare.

Atît cu prilejul încheierii acordu
lui dintre cele cinci partide, cit și 
cu. alte ocazii, reprezentanții P.C.I. 
au subliniat însă, fără echivoc, că 
durabilitatea majorității depinde de 
îndeplinirea unor condiții precise. 
Era vorba — după cum scria ziarul 
„L’UNITÂ" — de „realizarea efecti
vă și la timp a obiectivelor puse de 
comun acord, de crearea unei atmos
fere de colaborare, de angajarea co
mună a tuturor componentelor majo
rității și, totodată, de manifestarea 
unei atitudini deschise, de respect

reciproc între toate forțele democra
tice din țară". Dar aceste cerințe nu 
s-au întruchipat in realități.

Este adevărat că, datorită acțiunii 
și eforturilor actualei majorități, au 
fost obținute o serie de rezultate 
notabile, cum sint : scăderea ratei 
inflației de la 23 la 12 la sută, redu
cerea substanțială a datoriilor exter
ne, adoptarea unor legi de larg in
teres social și civil (reforma sanitară, 
egalitatea în drepturi a femeilor, 
un nou regim al chiriilor), inițierea 
unor măsuri concrete de sancționare 
a marilor evazioniști fiscali ș.a. To
tuși, aceste rezultate n-aii reușit să 
scoată țara din criză, nu au răspuns 
pe deplin așteptărilor forțelor de 
stînga, maselor largi populare.

Mal mult, cu timpul, multe din 
proiectele anunțate au rămas doar 
pe hîrtie, a început să prevaleze tac
tica tergiversărilor și a repunerii în 
discuție a nu puține din acordurile 
încheiate. Așa s-a întîmplat cu re
forma pensiilor, cu reforma universi
tară. cu „pactele agrare" și altele. 
După ce a fost îndelung tergiversat, 
planul economic trienal nu conține 
nici acum garanții materiale concrete 
pentru transpunerea în fapt a pre
vederilor sale. La toate acestea s-au 
adăugat precipitata decizie a guver
nului de aderare la sistemul mone
tar vest-european (S.M.E.), adoptată 
fără acordul și contrar părerii avan
sate de P.C.I., precum și noile nu
miri în funcțiile de conducere ale 
marilor societăți industriale cu parti
cipare de stat, fără a se ține cont de 
opiniile comuniștilor și republicani
lor. „A devenit tot mai evidentă — 
se arată în recenta rezoluție a Direc
țiunii P.C.I. — o schimbare de pozi
ție din partea democrației creștine, a 
crescut ofensiva forțelor conserva
toare din acest partid, fapt vizibil și 
în diferite declarații ale reprezentan
ților săi făcute atît in tară, cît și 
peste hotare".

Pe acest fundal. Intensificarea ac
țiunilor teroriste, a actelor de vio
lență. concomitent cu lipsa unor mă
suri mai energice. adecvate. din 
partea forțelor de ordine, au influen
țat negativ evoluțiile de pe scena po
litică. Nu este zi — remarca un ziar

torinez — în care să nu aibă loc un 
atentat, nu trece săptămână sau lună 
fără să se înregistreze victime. A 
trecut aproape un an de la răpirea 
și asasinarea liderului democrat- 
creștin Aldo Moro și ancheta con
tinuă să bată pasul pe loc. Recent 
au reușit să scape de sub escortă 
principalii implicați în atentatul din 
Piața Fontana, de la Milano, din 
1969, care a însemnat practic înce
putul „strategiei tensiunii" — nefas
ta strategie teroristă care nu a înce
tat de atunci sâ însîngereze Italia.

în aceste condiții și in fata refu
zului continuu al democrației crești
ne fată de necesitatea intrării in gu
vern a comuniștilor, P.C.I. a luat, la 
sfîrșitul săptămânii trecute, hotărirea 
de a se retrage din majoritatea par
lamentară. Arătind că Partidul Co
munist Italian se pronunță categoric 
împotriva dizolvării anticipate a par
lamentului, secretarul general al par
tidului, Enrico Berlinguer, a reafir
mat cu toată tăria „necesitatea unui 
guvern de unitate, cu participarea 
tuturor forțelor democratice, inclusiv 
a comuniștilor". O poziție similară 
au adoptat și socialiștii, care prin 
vocea secretarului lor general. Betti- 
no Craxi, au arătat că „este o ano
malie să existe o majoritate consti
tuită din cinci partide — și un gu
vern format de un singur partid".

După scurta dezbatere parlamen
tară de la începutul acestei săptă- 
mîni. apreciată drept o încercare de 
ultimă oră de salvare a situației, 
premierul Giulio Andreotti s-a văzut 
nevoit să-și prezinte demisia pre
ședintelui republicii, Sandro Pertini. 
Consultările acestuia cu liderii parti
delor politice în vederea cristalizării 
unei căi de ieșire au început. Păre
rea cvasiunanimă a observatorilor 
este că degajarea unei soluții — e- 
fective și durabile —• depinde. In 
mod hotărîtor, de modul realist în 
care democrația creștină va aborda 
problema rolului determinant care 
revine partidului comunist, forțelor 
de stînga în rezolvarea multiplelor 
probleme cu care este confruntată 
Italia.

Radu BOGDAN

Președintele losip Broz 
ȚjîO a sosit j°* în caPitala Kuwei
tului, pentru o vizită oficială de pa
tru zile in această țară. La sosirea 
pe aeroportul din Kuweit, președin
tele R.S.F. Iugoslavia a fost salutat 
de șeic Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, 
șeful statului kuweitian, și de pri
mul ministru, șeic Saad Al-Abdullah 
Al-Salem AySabah.

Plenara C.C. al Partidu
lui Poporului din Panama. 
La Ciudad de Panama a avut 
Joc Plenara C.C. al Partidului 
Poporului din Panama, care a anali
zat situația politică din tară și rela
țiile comuniștilor panamezi cu alte 
partide și organizații progresiste. 
Plenara a apreciat că partidele Revo- 
luționar-Democrat și Frontul Popu
lar Larg, recent create, se situează 
pe poziții progresiste și se pronunță 
pentru continuarea procesului de 
transformări economico-sociale. Ple
nara a hotărît stabilirea unei largi 
colaborări cu aceste partide.

Memorandum. Un de 
oameni de știință din R. F. Germa
nia, specializați în probleme ale po
liticii internaționale, a dat publicită
ții un „Memorandum în problemele 
politicii de securitate", în care este 
relevată necesitatea reducerii con
secvente a cheltuielilor militare în 
R.F.G. Autorii memorandumului sub
liniază că fondurile eliberate în acest 
mod ar putea fi folosite pentru adop
tarea unor măsuri eficiente de redu-

cere a ritmului de creștere a șoma
jului.

Programul P.S. din Bo
livia. capitala Coliviei a fost dat 
publicității un document al Partidu
lui Socialist din această țară intitulat 
„Un front pentru un. program și un 
program pentru a avansa", tn docu
ment. Partidul Socialist se pronunță 
pentru constituirea unui nou front al 
forțelor de stingă din țară. Totodată, 
el trebuie să urmărească organizarea 
unei ărțiple mișcări de mase, avind 
ca obiectiv „democratizarea plenară 
a statului si a vieții interne" — se 
spune in document.

Amplificarea relațiilor 
turco-libiene. In comunicatul 
comun publicat la sfirșitul vizitei 
oficiale efectuate de primul ministru 
al Turciei, Biilent Ecevit, în Jama- 
hiria Arabă Libiana Populară Socia
listă se subliniază dorința celor două 
țări de a amplifica cooperarea în do
meniile industrial și agricol, al știin
ței și tehnologiei si de a spori schim
burile comerciale. Jamahiria Li- 
biană a anunțat că este gata să spri
jine eforturile Turciei de a depăși 
actualele dificultăți economice si va 
oferi noi credite. în valoare de 300 
milioane dolari. Analizînd situația din 
Africa, părțile au exprimat „sprijinul 
deplin al țărilor lor față de mișcările 
de eliberare africane în lupta împo
triva rasismului" și au exprimat în
crederea în capacitatea popoarelor 
Africii și a Organizației Unității 
Africane (O.U.A.) de a găsi soluții 
echitabile la problemele africane.

Instalarea noului pre
mier peruan.In cadrul unei c®- 
remonii oficiale, la Palatul guvernu
lui din Lima a avut loc instalarea 
noului prim-ministru al tării, gene
ralul Pedro Richter Prada, și a nou
lui ministru al relațiilor externe, 
Carlos Garcia Bedoya, schimbări a- 
nuntate cu citeva sâptămîrd în urmă. 
Noul premier cumulează, potrivit tra
diției peruane, și funcțiile de minis
tru de război și comandant-șef al 
armatei.

Poliția vest-germanâ a 
confiscat, ln urma unor perche- 
ziții efectuate la locuințele unor 
membri ai organizației extremiste da 
dreapta . WehrsportgrupperJ'. adevă- 
rați „muriți" de arme, revolvere, ki
lograme întregi de explozibil și mari 
cantități de muniții, transmite agen
ția D.P.A. Ampla operațiune lansată 
de autorități a dus la descoperirea 
a numeroase acte și documente neo
naziste. Televiziunea vest-germană a 
apreciat într-o emisiune că este vor
ba de „cea mai mare confiscare de 
arme și literatură neonazistă din pe
rioada postbelică".

PrimirO. cadrul vizitei sale 
în Mexic, papa loan Paul al II-lea 
i-a primit pe miniștrii de externe din 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua și pe ministrul justiției 
din Salvador. Surse diplomatice din 
capitala Mexicului au precizat că în 
cursul convorbirilor au fost abordate 
probleme privind mișcările insur
gente din America Centrală, situația 
raporturilor dintre Honduras și Sal
vador. după ruperea, in 1969. a rela
țiilor lor diplomatice, si perspectiva 
unei medieri a Vaticanului, evoluția 
conflictului intern din Nicaragua.

Congresul S.O.H.Y.O.
Tokio au început joi lucrările celui 
de-al 58-lea Congres extraordinar al 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia (S.O.H.Y.O.). în dis
cursul inaugural. Motofumi Makieda, 
președintele S.O.H.Y.O., a făcut apei 
Ia desfășurarea unei lunte imite a 
sindicatelor in cadrul ofensivei de 
primăvară din acest an, pentru apă
rarea drepturilor lucrătorilor, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Alianță electorală în 
Ecuador. FrontuI Radical Alfarlst, 
formațiune politică al cărei lider, 
Abdon Calderon Munoz, a fost ucis 
într-un atentat, la sfirșitul anului 
trecut, s-a aliat cu Stingă Democra
tă. în vederea participării la alegeri
le programate să aibă loc în Ecuador 
în aprilie anul acesta. Agenția Prensa 
Latina anunță că în orașul Guaya
quil au avut loc lucrările Convenției 
naționale a Stîngii Democrate. în ca- 
dfuteaftrora a fost aprobată uniunea 
cu F.R.A. Pe lista de candidați pen
tru Parlamentul național prezentată 
de cele două formațiuni politice uni-, 
ficate vor figura Cecilia Calderon 
Prieto, numită recent la conducerea 
F.R.A.. și Rodrigo Borja Cevallos, 
fost candidat la președinție al Stângii 
Democrate.

Festivalul zăpezii de la
SappOrO. Joi’ Ia Sapporo, în Insu
la japoneză Hokkaido, s-a deschis 
tradiționalul festival al zăpezii. La 
ediția din acest an — a 30-a — sint 
prezentate 175 de sculpturi în zăpadă 
si gheață, realizate de concurenti din 
10 țări. Atracția festivalului o consti
tuie statuia de zăpadă a unui perso
naj mitologic nipon, executată de 
cunoscutul sculptor japonez Taro 
Okamoto, pentru a marca această 
ediție jubiliară. Statuile de zăpadă 
sînt expuse in parcul Odori și pe co
lina Makomanai.

MAREA BRITANIE

Măsuri pentru atenuarea crizei sociale
LONDRA 1 (Agerpres). — Camera 

Comunelor din Marea Britanie a 
aprobat, la a treia lectură, proiectul 
de întărire a controlului asupra pre
țurilor propus de către guvernul 
laburist.

Acest proiect, prezentat de către 
primul ministru James Callaghan la 
16 ianuarie in urma dezbaterii de 
urgență asupra crizei sociale, constă 
în a împiedica patronatul să reper
cuteze asupra prețurilor produselor 
majorarea retribuției materiale a 
oamenilor muncii in urma grevelor 
declarate în ultimul timp cu o deose
bită vigoare. Societățile nu vor pu
tea majora în mod automat prețurile

pentru a conserva marja profiturilor 
înainte de a se stabili rezultatele 
unei anchete a Comisiei oficiale a 
prețurilor.

Laburiștii au reușit miercuri sea"a 
să obțină cîștig de cauză, respingînd 
în același timp două amendamente 
conservatoare care reclamau excepții 
pentru companiile unde avuseseră 
loc greve și cele asigurind aprovizio
narea cu produse de bază.

Guvernul laburist al premierului 
Callaghan speră ca prin intermediul 
acestui proiect, care va intra în vi
goare la începutul acestei luni, să 
atenueze criza socială declanșată 
în Marea Britanie.

CAPRICIILE VREMII
WASHINGTON. — O puternică 

furtună de zăpadă s-a abătut, in- 
cepind de miercuri, asupra sudului 
Californiei, regiune care beneficiază 
de obicei iarna de o climă blinda, 
tn citeva ore, stratul de zăpadă a a- 
tins peste 20 cm intr-o zonă situată 
intre Los Angeles și localitatea Ba
kersfield, situată cu 200 km mai la 
nord. Zăpada a perturbat grav trafi
cul rutier, trei autostrăzi de acces 
spre Los Angeles fiind închise pen
tru moment și numeroase automobile 
înzăpezite. Palm Springs, renumita 
stațiune din deșertul Californian, si
tuată la 190 km est de Los Angeles, 
a fost complet izolată, ca urmare a 
blocării șoselelor de acces. Potrivit 
meteorologilor, este’ pentru prima 
dată in ultimii 80 de ani cind Cali
fornia de sud cunoaște o iarnă atît 
de grea.

VARȘOVIA. — La 31 ianuarie tn 
întreaga Polonie, cu excepția voievo
datelor centrale, a continuat să nin
gă, stratul de zăpadă împiedicînd 
transporturile feroviare și rutiere. Cu 
toate că la lucrările de deszăpezire 
au participat peste 16 000 de munci-

tort, aproape 2 500 de mașini speciale 
și 1 300 buldozere, numeroase șosele 
naționale sint impracticabile datorită 
nămeților. La Varșovia, pe unele 
străzi, înălțimea troienelor de zăpa
dă a ajuns la un metru, circulația 
autobuzelor și tramvaielor fiind blo
cată. Vintul puternic a impus închi
derea aeroportului din Varșovia pen
tru mai multe ore.

BUDAPESTA. — După cum rela
tează agenția M.T.I., la 31 ianuarie, 
topirea zăpezilor și ploile au provocat 
noi inundații. în total se află în pre
zent sub apă 160 000 ha. Autoritățile 
au luat măsuri pentru prevenirea 
extinderii inundațiilor.

BELGRAD. — Creșterea nivelului 
apelor, care amenințau să inunde 
drumuri, centre industriale și locali
tăți din R.S. Slovenia, a încetat — 
informează agenția Taniug. Umflarea 
bruscă a apelor are drept cauză în
călzirea rapidă a vremii, ceea ce a 
provocat topirea stratului gros de ză
padă. Mai multe tronsoane de drum 
rămin, in continuare, închise, fiind 
impracticabile.

Puternica mișcare revendicativă din Marea Britanie. declanșată in cursul 
lunii ianuarie, a afectat importante sectoare de activitate. După trei săptă-< 
mini de grevă, șoferii de autocamioane au revenit treptat la lucru, in urma 
satisfacerii parțiale a cererilor lor. In schimb, o parte din lucrătorii din 
serviciile publice își continuă acțiunea grevistă. în fotografie : participant! 
la o mare demonstrație pe străzile Londrei reclamă realizarea ’ principalei 
revendicări privind punerea în acord a salariilor cu creșterea accelerată 

a costului vieții
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