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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușeșcu

0 nouă expresie a grijii deosebite 
a partidului și statului nostru pentru 

viața tinerelor vlăstare ale țării
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘEȘCU

ieri a început^ în Capitală

CONSFĂTUIREA CU CADRELE UE CONDUCERE
UN INDUSTRIE, CONSTRUCȚII, TRANSPORTURI

Si AGRICULTURA
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 

secretar general al Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socialiste România, pre 
ședințele Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, luni dimineața au început in Capitala lu
crările Consfătuirii cu cadrele de conducere din 
industrie, construcții, transporturi și agricultură.

Organizată din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușeșcu. consfătuirea 
reprezintă o nouă și elocventă expre
sie a practicii profund democratice a 
partidului 
permanent 
partid și 
muncii, în 
eficiente căi 
transpunerea neabătută in viată a 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră. Eveniment de o mare 
importantă în viata politică a tării, 
consfătuirea este chemată să anali
zeze realizările obținute, precum si 
deficientele manifestate în activita
tea desfășurată în perioada 1976—1978 
de organele de conducere colectivă 
ale ministerelor, centralelor. Între
prinderilor si unităților agricole, de 
organele și organizațiile de partid, să 
jaloneze, pe această bază, direcțiile 
de acțiune pentru recuperarea tutu
ror restantelor și îndeplinirea inte
grală a sarcinilor planificate pe anii 
1979—1980, a prevederilor planului 
cincinal si a Programului suplimen
tar de dezvoltare economico-socială 
a României.

în prima zi. consfătuirea s-a des
fășurat separat pe două mari dome
nii ale economiei naționale : indus
trie. construcții și transporturi — la 
sala Palatului sporturilor si culturii 
— și agricultura — la Sala Palatului 
Republicii.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘEȘCU a ia
lucrările consfătuirii cu cadrele de 
conducere din industrie, construcții și 
transporturi. La sosirea în sală care 
a găzduit aceste lucrări, secretarul 
general al partidului a fost întîmpi- 
nat cu multă căldură și însuflețire, 
cy îndelungi aplauze, ovații si urale 

cei prezenți. Miile de participant! 
a scandat cu înflăcărare „Ceaușescu- 
F.C.R.". exprimind sentimentele de 
fierbinte dragoste, de înaltă stimă, și 
prețuire fată de secretarul general al 
partidului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu. în prezidiul Consfătuirii 
cu cadrele din industrie, construcții 
și transporturi au luat loc tovarășii 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Lina' Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Eazekas, Ion Ioniță, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Păjan, Dumitru Popescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdet, Teodor Coman, Lu
dovic Fazekas, Ion Iliescu, Ștefan 
Mocuta, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Richard Winter. în prezidiu au luat 
loc. de asemenea, reprezentanți ai 
conducerilor unor ministere, organe 
județene de partid, centrale și între
prinderi.

La Consfătuirea cu cadrele din 
agricultură, in prezidiu au luat loc 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Paul Niculescu. Gheorghe Ra
dulescu, Iosif Uglar, Mihai Gere, Ni
colae Giosan, Mihai Telescu. Marin 
Vasile, Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru. ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare. în prezidiu au 
luat loc. de asemenea, reprezentanți 
ai conducerilor unor ministere, orga
ne județene de partid, direcții agri
cole județene. I.A.S.. S.M.A. și coo
perative agricole de producție, oa
meni ai muncii din agricultură.

La lucrările consfătuirii iau parte 
membri ai C.C. al P.C.R. si ai guver
nului. primii secretari, secretarii cu 
problemele economice si de agricul
tură ai comitetelor județene de 
partid, directori generali ai centrale
lor industriale, președinți, prim-vice- 
președinti ai consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderi industriale, 
de construcții si transporturi, direc
tori generali ai direcțiilor agricole 
județene, directori ai trusturilor 
I.A.S. și S.M.A.. directori de între
prinderi agricole de stat, președinții, 
prim-vicepreședintii. ingineri șefi ai 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat si cooperatiste, președinți ai 
cooperativelor agricole de producție, 
cadre din proiectare și cercetare, din 
conducerea ministerelor și organelor 
centrale, activiști de partid, ai orga
nizațiilor de masă si obștești.

Lucrările Consfătuirii cu cadrele 
din industrie, construcții și transpor
turi au fost deschise de tovarășul Ilie 
Verdet, membra al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

în continuare, tovarășul Gheorghe 
Oprea, membru al Comitetului Po

nostru de a se consulta 
cu activul de bază de 
de stat, cu toti oamenii 
scopul stabilirii celor mal 

si modalități pentru

„Raportul 
activitatea 

în anii 
pentru 
agriculturii, creșterea

litic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prim vice
prim-ministru al gu
vernului. a prezentat 
„Raportul ou privi
re la activitatea des
fășurată și rezultatele 
obținute în industrie, 
construcții si trans
porturi pentru înde
plinirea planului la 
toti indicatorii pe 
anul 1978 și pe primii 
trei ani din cinci
nalul actual ; sarci
nile și măsurile ce 
se impun pentru 
realizarea integrală 
și în oonditii de 
eficientă sporită a 
planului pe anii 1979 - 
și 1980, în vederea 
transpunerii în viată 
a hotărârilor Con
gresului al XI-lea 
si Conferinței Na
ționale ale P.C.R.“.

Lucrările Consfă
tuirii cu cadrele din 
agricultură au fost 
deschise de tovară
șul Manea Mănescu, 
membru al Comite
tului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al gu
vernului. președinte
le Consiliului Națio
nal al Agricult urii.

Tovarășul Angelo 
Miculescu. viceprim- 
ministru al guvernu
lui. ministrul agri
culturii si industriei 
alimentare, a prezen
tat apoi 
privind
desfășurată 
1976—1978 
dezvoltarea ____ ,___ __ .......
producțiilor în toate sectoarele, ridi
carea eficientei economice'; sarcinile 
ce revin agriculturii în anii 1979—1980 
pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a hotărârilor Congresului al 
XI-lea Si Conferinței Naționale ale 
P.C.R.".

în cadrul dezbaterilor Consfătuirii 
cu cadrele din industrie, construcții și 
transporturi au luat cuvintul tovară
șii Ion Cîrcei. prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova al 
P.C.R.. Ionel Cîndea. președinte al 
Consiliului oamenilor muncii.. secre
tar al Comitetului de partid de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
Vaier Gabrian. director general al 
Centralei minelor și metalurgiei ne
feroase Baia Mare. Elena Verona 
Burtea, președinte al Consiliului oa
menilor muncii, secretar al Comite
tului de partid de la întreprinderea 
de confecții și tricotaje București, 
Gabor Laszlo, prim-vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii, direc
torul I.F.E.T. Miercurea Ciuc. Petre 
Blajovici. ministru secretar de stat, 
șeful Departamentului Industriei 
Alimentare. Nicolae Badea, pre
ședinte al Consiliului oamenilor 
muncii, secretar al Comitetului de 
partid de la întreprinderea de ma
șini grele București. Ecaterina Ră- 
gălie, președinte al Consiliului oa
menilor muncii, secretar al Comite
tului de partid de la întreprinderea 
de postav Buhuși. județul Bacău, 
Dorel Mihai Popa, prim-vicepreședin
te al Consiliului oamenilor muncii, 
director al Combinatului de îngră
șăminte chimice Azomureș. Tîrgu 
Mureș. Petre Preoteasa, prim-secre
tar al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R.. Constantin Roncea. prim-vi
cepreședinte al Consiliului oamenilor 
muncii, director al Combinatului pe
trochimic Midia-Năvodari. Ileana 
Nica. președinte al Consiliului oa
menilor muncii, secretar al Comite
tului de partid de la Filatura de 
bumbac Oltenița, județul Ilfov. Ion 
Iliescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Iași al P.C.R.. Matei Fira, 
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii, secretar al Comitetului de 
partid de la întreprinderea de alu
miniu Slatina. Petre Păun, prim-vi- 
cepresedinte al Consiliului oamenilor 
muncii, director al întreprinderii e- 
lectrocentrale Porțile de Fier. Nico- 
dim Roșea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii, directo
rul întreprinderii mecanice Cugir, 
județul Alba. Ferdinand Nagy, prim- 
secretar al Comitetului județean Co- 
vasna al P.C.R.. Gheorghe Cocoș, ad
junct al ministrului energiei electri
ce. Eleonora Medeleanu, prim-vice
președinte al Consiliului oamenilor

muncii, director al întreprinderii de 
încălțăminte „Libertatea“-Arad, Florea 
Ungheanu. președinte al Consiliului 
oamenilor muncii, secretar al Comi
tetului de partid de la întreprinderea 
de rulmenți Alexandria. Vasile 
Sechel. adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, șeful 
Departamentului de autovehicule, 
tractoare, mașini agricole și rulmenți 
— Brașov, Ion Giurgea. prim-vice
președinte al Consiliului oamenilor 
muncii, director al întreprinderii 
„Unirea“-Cluj-Napoca, Ion Antonică, 
prim-adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei. Corneliu Ve- 
lincov, prim-vicepreședinte al Consi
liului oamenilor muncii, director al 
Combinatului siderurgic Galati. Va
sile Sav, prim-vicepreședinte al Con
siliului oamenilor muncii, director al 
întreprinderii de țevi Roman, jude
țul Neam t, Richard Winter, ministru 
secretar de stat la Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale si Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Haralambie Alexa, prim-secretar al 
Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R.

La dezbaterile Consfătuirii cu ca
drele de conducere din agricultură au 
hiat cuvintul tovarășii Ilie Călugăru, 
președintele Consiliului unic agroin
dustrial de stat si cooperatist Stîlpu. 
județul Buzău. Anghel Mircea Dan, 
președintele Cooperativei agricole de 
producție Grindu. județul Ialomița. 
Ioan Toma, directorul întreprinderii 
agricole de stat Prejmer, județul Bra
șov. Mihai Cretu, prim-vicepresedin- 
tele Consiliului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Darabani, ju
dețul Botoșani, Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R.. loan Catarig. directo
rul general al Direcției generale 
pentru agricultură și industrializarea 
produselor agricole din județul Mu
reș. Alexandru Barbu, directorul A- 
sociației economice intercooperatiste 
pentru creșterea si îngrășarea porci
lor Tulcea. Gheorghe Stoian. direc
torul Stațiunii de cercetări pentru 
combaterea eroziunii solului Perieni, 
județul Vaslui, Cristache Moldovea- 
nu, secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., președintele Uniu
nii județene a cooperativelor agrico
le de producție. Csege Alexandru, 
președintele Cooperativei agricole de
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Rapoartele prezentate și cuvintul participanților
la lucrările în plen și pe secțiuni

producție Salonta. județul Bihor, 
Ioan Popescu, secretar al Comitetu
lui județean Constanta al P.C.R., 
președintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție. 
Cornel Mardare, directorul între
prinderii agricole de stat Miroslava, 
județul Iași, Victor Drașoveanu, 
președintele Consiliului unic agroin
dustrial de stat și cooperatist Teiuș, 
județul Alba. Stelian Dinescu, direc
torul Institutului de cercetări pentru 
creșterea taurinelor Corbeanca. ju
dețul Ilfov, Heddi Sinonis, preșe
dinta Cooperativei agricole de pro
ducție Tălmaciu, județul Sibiu. Ion 
Ceaușeșcu, adjunct al ministrului a- 
griculturii și industriei alimentare, 
Octavian SocoL secretar al Comite
tului județean Mehedinți al P.C.R., 

I președintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție. Va- 
leriu Lazenla, șeful Inspectoratului 
saniitar-veterinar al județului Timiș, 
Vasile Potop, prim-secretar al Comi
tetului județean Buzău al P.C.R., 
Constanta -Semeniuc, președinta Coo
perativei agricole de producție Tîr- 
gu Trotuș. județul Bacău. Eross La- 
dislau, inginer-sef al Consiliului unic 
agroindustrial de stat și cooperatist 
Cristuru Secuiesc, județul Harghita, 
Nicolae Mantz, secretar de stat la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare. Vasile Bărbulescu. pre
ședintele Biroului Executiv al Consi
liului unic agroindustrial de stat si 
cooperatist, președintele Cooperativei 
agricole de producție Scornicesti. ju
dețul Olt. Ștefan Burtea, directorul 
Trustului S.M.A. din județul Sucea
va. Mihai Eichner, șeful Oficiului de 
reproducție și selecție a animalelor 
din județul Arad. Gheorghe Acatri- 
nci, secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.. președintele U- 
niunii județene a cooperativelor a- 
gricole de producție. Nicolae Vulpeș, 
directorul Stațiunii de cercetări po
micole Caransebeș, județul Caraș-Se- 
verin. Ion Tîrnăveanu, directorul 
Trustului întreprinderilor agricole de 
stat din județul Cluj.

Pentru a da posibilitatea unui nu
măr cit mai mare de participant! să 
ia cuvintul. lucrările Consfătuirii cu 
cadrele de conducere din industrie, 
construcții. transporturi șl agricul
tură s-au desfășurat, în cursul după- 
amiezii. pe secțiuni de specialitate.

II, III, IV, V :

Recentul decret prin care, pe 
baza Hotărîrii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., sînt ma
jorate alocațiile de stat pentru copii 
a fost primit cu satisfacție de între
gul nostru popor.

în telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, pă
rinți, cadre didactice, organizații ale 
pionierilor și șoimilor patriei ex
primă recunoștința profundă pentru 
măsurile adoptate, care reflectă 
grija părintească a conducerii parti
dului și statului, personal a secre
tarului general al partidului, fată de 
tînăra generație, preocuparea per
manentă pentru asigurarea tuturor 
condițiilor necesare dezvoltării sale 
armonioase, creșterii și educării 
acesteia în spiritul înaltelor idealuri 
ale socialismului și comunismului.

în telegrama Consiliului National 
al Organizației Pionierilor se spune : 
în numele celor peste 4 milioane de 
pionieri și șoimi ai patriei, al tuturor 
cadrelor care îndrumă activitatea 
acestora, vă adresăm dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, cele mai sincere 
și fierbinți mulțumiri pentru preo
cuparea permanentă pe care o 
acordați creșterii și educării co
piilor din patria noastră, pentru grija 
constantă, plină de dragoste cu care 
înconjurați tinerele vlăstare ale 
României socialiste. Decretul pri
vind majorarea alocației de stat 
pentru copii reprezintă încă o do
vadă elocventă a atenției părintești 
cu care partidul, dumneavoastră 
personal, o manifestați pentru asi
gurarea celor mai bune condiții de 
viață și educație tuturor copiilor 
din patria noastră.

Reflectarea consecventă a poli
ticii principiale de pace pe care o 
promovează partidul și statul nos
tru, dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușeșcu, eminentă personalitate a 
vieții politice internaționale, pe linia 
întăririi cursului spre destindere, 
securitate, coexistență pașnică, pen
tru adîncirea prieteniei și colabo
rării cu toate forțele înaintate ale 
omenirii, se regăsește nemijlocit,și 
convingător și în recentul decret, 
prin diminuarea cheltuielilor mili
tare si suplimentarea, pe această 
bază, a fondurilor necesare majorării 
alocației de stat pentru copii. Aceas
tă hotărâre adoptată de partidul și 
Statul nostru, din inițiativa dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușeșcu, 
se înscrie în contextul multiplelor 
măsuri ce se realizează pentru creș
terea si educarea tinerei generații, 
pentru îmbunătățirea permanentă . a 
condițiilor de viată si studiu în ca
drul Anului international al copi
lului.

în telegrama colectivului de oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
textilă Arad. în care femeile repre
zintă aproape 70 ia sută, se spune : 
Vă adresăm cele mai vii mulțumiri 
si profunda recunoștință fată de 
grija părintească pe care o manifes
tați permanent. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeșcu. pentru crearea 
unor condiții tot mai minunate de 
creștere si educare a generațiilor

34 de ani de la instaurarea primului guvern muncitoresc-Jărănesc din România

FORȚA UNITĂȚII MASELOR POPULARE
La fiecare început de primăvară, 

poporul nostru aniversează un mo
ment memorabil al procesului revo
luționar ce a dus la cucerirea întregii 
puteri din mîinile claselor exploata
toare*  și făurirea unei noi orânduiri 
sociale — instaurarea la 6 martie 
1945 a primului guvern din istoria 
tării în care clasa muncitoare și ță
rănimea aveau rolul hotărâtor.

Evocînd perioada eroică a acelor 
ani, se cuvine amintit că după insu
recția națională armată antifascistă 
și antiimperialistă din august 1944, 
clasele exploatatoare, deținînd în 
continuare poziții preponderente în 
guvernul instaurat la 23 August și în 
celelalte două guverne ce au urmat 
pînă la 6 martie, urmăreau menține
rea și consolidarea dominației lor, 
zădărnicirea oricăror înnoiri sociale, 
conservarea regimului burghezo-mo- 
șieresc. Dimpotrivă, forțele democra
tice, masele largi populare erau ho
tărâte să continue și să dezvolte 
lupta revoluționară pentru înfăptui
rea unor adînci prefaceri sociale, 
care să lichideze definitiv vechile 
rînduieli. întemeiate pe exploatare, să 
creeze o societate nouă, care să a- 
sigure poporului o libertate reală, o 
viată mai bună.

Pe acest fundal s-au desfășurat 
marile înfruntări sociale ce au dus 
la victoria istorică de la 6 martie a 
forțelor democratice. In acele împre
jurări complexe s-a vădit cu deo
sebită putere capacitatea Partidului 
Comunist Român de a acționa ca 
exponent al intereselor vitale ale 
maselor celor mai largi ale poporu
lui, ca organizator și conducător al 
luptei lor revoluționare. Crearea In 
fabrici și uzine. sub îndrumarea 
partidului, a comitetelor muncito
rești, prin care clasa muncitoare își < 
exercita tot mai larg controlul asu
pra producției ; constituirea la sate, 
cu sprijinul muncitorilor si activiști
lor de partid, a comitetelor țărănești 
și luarea în stăpînire. cu de la sine 
putere, de către țărani a pămînturi- 
lor moșierilor ; asalturile asupra pri
măriilor și prefecturilor și instalarea 
în fruntea lor a unor primari și pre
fecți democrat! ; uriașele mitinguri 
și demonstrații, mareînd luarea efec
tivă în stăpînire a străzii de către 
masele largi — toate acestea ilustrau 
pregnant nașterea și consolidarea 
alături de puterea centrală, dominată 
de reprezentanții claselor exploata
toare, a unei puteri noi — emanație 
directă a maselor, reprezentînd inte
resele și voința autentică a poporu
lui român de a fi stăpin pe pro
pria soartă. După ce forțele de

tinere din patria noastră. Ca mame 
si muncitoare textiliste. împreună cu 
ceilalți membri_ ai colectivului nos
tru de muncă, ‘vă asigurăm, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeșcu. că nu 
ne vom precupeți energia si capaci
tatea creatoare pentru a realiza in 
mod exemplar sarcinile ce ne revin 
din hotărârile Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale partidu
lui. pentru a creste si forma tinexn 
multilateral pregătiți pentru muncă 
si viată, care să înfăptuiască cu devo
tament nețărmurit programul fău
ririi societății socialiste si comuniste 
în România.

în telegrama Organizației pionie
rilor și șoimilor patriei din munici
piul București se spune : Este o mare 
fericire pentru noi. șoimii patriei si 
pionierii Capitalei, de a vă aduce 
mulțumirile noastre pornite din ini
mă pentru grija permanentă pe care 
o manifestați fată, de noi.

Acționînd sub deviza „Trăim șl 
muncim în chip comunist", ne anga
jăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușeșcu, să obținem re
zultate tot mai bune la învățătură, 
în activitățile practice, în ateliere și 
în cercurile din școli și de la casele 
pionierilor și șoimilor patriei pentru 
ca, și în felul acesta, să răspundem 
cu cinste grijii părintești cu care ne 
înconjurați. Crearea condițiilor de 
viață și învățătură nevisate în trecut 
de alte generații reprezintă pentru 
noi. copiii de azi ai României, semnul 
ocrotitor al politicii partidului și sta
tului nostru, dragostea profundă a 
conducătorului țării pentru construc
torii României de mîine.

în conținutul decretului de mă
rire a alocației de stat pentru copii 
noi vedem politica înțeleaptă și clar
văzătoare a partidului și statului 
pentru utilizarea justă și rațională a 
rezultatului efortului întregului nos
tru popor, oferind prin aceasta un 
exemplu grăitor al luptei militante 
pentru dezarmare și dirijare a fon
durilor către creșterea nivelului de 
viată al tuturor copiilor patriei și 
ne-am umple inimile de speranță 
dacă am auzi că exemplul dat de 
România socialistă ar fi urmat și de 
alte țări, se spune în telegrama Or
ganizației pionierilor din județul 
Iași.

Condițiile minunate de muncă și 
de viată, ce ne-au fost create, ma
nualele gratuite șl luminoasele săli 
de clasă, atelierele și laboratoarele 
în care ne pregătim pentru produc
ție și cercetare, minunatele vacanțe 
ce le petrecem în taberele de la mun
te și mare sînt mărturii ale grijii 
dumneavoastră părintești prin care 
ne dați posibilitatea să ne formăm ca 
viitori constructori de nădejde ai so
cietății socialiste și comuniste, se 
arată în telegrama Consiliului jude
țean Cluj al Organizației pionierilor.

Toți copiii județului nostru, ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități, sînt hotărîți să înfăptu
iască neabătut îndemnurile ce le-ati 
adresat cu atîtea prilejuri care consti
tuie pentru noi călăuză, școală, pro
gram pe drumul muncii creatoare, al 

mocratice au dejucat, la 24 fe
bruarie, încercarea cercurilor re
acționare de a provoca războiul 
civil, valul de nestăvilit al luptei re
voluționare a impus instaurarea gu
vernului de largă concentrare demo
cratică. prezidat de remarcabilul om 
politic și patriot, dr. Petru Groza.

Victoria de la 6 martie 1945 a con
semnat nu o simplă schimbare de 
guvern, ci o transformare de esență 
a însuși regimului politic din Româ
nia, a marcat înlocuirea vechii pu
teri politice a burgheziei și mo- 
șierimii cu puterea revoluțio- 
nar-democratică a muncitorilor și 
țăranilor. Noua putere a consti
tuit instrumentul principal pentru 
cucerirea întregii puteri politice de 
către clasa muncitoare, aliată cu țără
nimea și ceilalți oameni ai muncii, 
pentru crearea tuturor condițiilor in 
vederea edificării societății socialiste.

Dinoolo de particularitățile pe care 
le-a îmbrăcat procesul revoluționar, 
decurgînd din condițiile concrete, in
terne și internaționale. în care s-a 
desfășurat. evenimentele de la 
6 martie pun în lumină unele im
portante și semnificative aspecte ale 
strategiei și tacticii adoptate de 
Partidul Comunist Român. Astfel, cu 
deosebită putere s-a afirmat, in 
cursul acestor evenimente, importan
ta unității muncitorești, ca principal 
factor al victoriei in bătăliile de cla
să cu forțele reacțiunii. in transfor
marea revoluționară a societății. 
Consolidarea continuă a Frontului 
Unic Muncitoresc, ca urmare a cola
borării tot mai strînse dintre P.C.R. 
și P.S.D., a dat posibilitate clasei 
muncitoare să-și îndeplinească efec
tiv rolul si misiunea istorică de for
ță conducătoare în revoluție.

Desfășurarea evenimentelor a con
firmat pe deplin justețea politicii de 
alianțe largi, promovate de partid, 
urmărind unirea în același șuvoi re
voluționar a tuturor forțelor demo
cratice și progresiste. O importantă 
deosebită în acest sens a avut făuri
rea, în focul luptei pentru realizarea 
pe cale revoluționară a reformei 
agrare, a alianței clasei mun
citoare cu țărănimea. Concomitent, 
partidul a militat pentru atragerea 
în luptă a intelectualității, a mișcării 
de tineret și de femei, a păturilor ae 
meșteșugari, pentru dezvoltarea co
laborării cu toate formațiunile poli
tice care aderaseră la Frontul Natio
nal Democratic, inclusiv cu unele 
grupări desprinse din cadrul Parti
dului Național-Țărănesc și Partidu
lui National Liberal. 

dreptății și omeniei, al credinței în a- 
devăr. Vă mulțumim încă o dată pentru 
grija și dragostea cu care ne încon
jurați și vă încredințăm de hotărârea 
noastră neclintită de a vă urma în 
tot ceea ce gînditi si întreprindeți și 
de a sluji cu toată priceperea și 
energia noastră poporul român și 
patria scumpă — România socialistă.

Expresie elocventă a preocupării 
permanente a conducerii de partid 
și de stat, personal a dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
recentele măsuri cuprinse în decre
tul privind majorarea alocației de 
stat pentru copii vin să confirme 
încă o dată dragostea cu care dum
neavoastră înconjurați tînăra gene
rație. pe toți copiii patriei, viitorul 
luminos al României socialiste — se 
arată în telegrama Consiliului jude
țean Gorj al Organizației pionierilor.

în telegrama pionierilor și șoimilor 
patriei din județul Sibiu se spune: 
Noi. pionierii și șoimii patriei — ro
mâni. germani. maghiari . — caro 
trăim și învățăm în județul Sibiu, 
vedem în sporirea alocației de stat 
o nouă dovadă a eforturilor deose
bite făcute de poporul și partidul 
nostru pentru a asigura tuturor co
piilor României socialiste o copilărie 
demnă, fericită și scutită de griji, 
într-o lume a păcii, securității și 
bunei înțelegeri. într-o lume ferită 
de pericolul războaielor. Este plin de 
semnificații pentru noi faptul că a- 
ceastă măsură se adoptă chiar la 
debutul „Anului internațional al co
pilului", ea constituindu-se într-o 
expresie de înaltă semnificație a 
politicii științifice a partidului și 
statului nostru pentru pace, colabo
rare și dezarmare, a acțiunii dum
neavoastră neslăbite, care se bucură 
de imens prestigiu, pentru înlătura
rea din viata internațională a spec
trului înfricoșător al războaielor, 
pentru ca omenirea, copiii din în
treaga lume să crească fericiți, să se. 
bucure de viață, de binefacerile civi
lizației.

Recenta hotărâre de majorare a 
alocației de stat pentru copii, se 
arată în telegrama Consiliului ju
dețean Bacău al Organizației pio
nierilor — constituie încă o dovadă 
a grijii permanente a partidului, a 
dumneavoastră personal, pentru crea
rea condițiilor optime de creștere 
și educare a tinerei generații. Cu 
acest prilej, ne angajăm să dovedim 
prin fapte recunoștința față de mi
nunatele condiții create pentru muncă 
și învățătură, în vederea pregătirii 
multilaterale a copiilor pentru viață.

Vă asigurăm, mult iubite părinte 
și conducător — se spune In tele
grama pionierilor și șoimilor patriei 
din județul Arad — că vom răs
punde grijii permanente pe care 
ne-o purtați, îndeplinindu-ne cu 
cinste și Conștiinciozitate sarcinile 
puse de partid în fața organizației 
revoluționare din care facem parte, 
dovedind zi de zi sîrguință și hărni
cie la învățătură, în acțiunile teh- 
nico-aplicative, în întreaga activi
tate politico-educativă de educare 
comunistă a tinerei generații.

Consecventa cu care P.C.R. a mili
tat pentru deplina egalitate în drep
turi a tuturor cetățenilor tării, fără 
deosebire de naționalitate, a contri
buit la continua întărire a unității și 
frăției, cu vechi tradiții istorice, din
tre oamenii muncii români si cei 
din rindul naționalităților conlocui
toare.

Practic, nici o forță politică, nici o 
clasă, nici o categorie socială animate 
de sentimente patriotice, de dorința 
de a contribui la transformarea de
mocratică și progresul țării nu a ră
mas în afara sistemului de alianțe 
ale partidului comunist. Și tocmai 
această politică de alianțe, unirea in
tr-un singur front a majorității co- 
virșitoare a poporului au constituit 
factorul care a decis succesul luptei.

O mare importanță a avut, tot
odată, faptul că partidul s-a pregă
tit pentru toate căile de dezvoltare 
posibile, pentru formele de luptă atit 
pașnice, cit și nepașnice, astfel incit 
să le poată folosi pe oricare, în func
ție de evoluția situației. Este conclu
dent în acest sens că partidul a men
ținut și dezvoltat legăturile în rîndul 
armatei, cu generali și ofițeri supe
riori, a acționat pentru înarmarea 
maselor populare, pentru întărirea 
continuă a formațiunilor patriotico 
de luptă, care în ajunul lui 6 mar
tie cuprindeau circa 70 000 de com
batanți — în majoritate muncitori.

Aniversăm împlinirea a 34 de ani 
de la instaurarea primului guvern 
muncitoresc-țărănesc din istoria ță
rii în condițiile în care poporul nos
tru a repurtat uriașe victorii în fău
rirea vieții sale noi. în acești ani 
au fost străbătute mai multe etape 
istorice, România aflîndu-se în pre
zent angajată în făurirea socialismu
lui multilateral dezvoltat. Realizarea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea. de Programul partidului, des
chide perspectiva ajungerii din urmă, 
într-un răstimp istoric scurt, a ță
rilor avansate economic, a unor pro
grese tot mai substanțiale pe toate 
planurile, a ridicării întregului po
por la un înalt nivel de bunăstare 
și civilizație.

Evocarea marii victorii de la 
6 martie 1945 prilejuiește mani
festarea voinței ferme a poporului 
nostru de a-și consacra toate forțele 
înfăptuirii Programului partidului, 
sarcinilor actualului cincinal, spre a 
adăuga astfel noi succese șirului da 
izbinzi obținute în toți acești ani.

Paul DOBRESCU
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- Text rezumat -
Consfătuirea cu cadrele de condu

cere din industrie, construcții, trans
porturi și agricultură, organizată 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al Par
tidului Comunist Român, se înscrie 
în practica profund democratică a 
partidului nostru de a se consulta 
permanent cu activul de bază de 
partid și de stat, cu toti oamenii 
muncii. în vederea adoptării celor 
mai eficiente măsuri pentru înfăp
tuirea programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

După ce s-a referit la rezultatele 
obținute în primii trei ani ai cinci
nalului în dezvoltarea economi co-so- 
cială a tării, in îndeplinirea obiecti
velor stabilite de Congresul al XI- 
lea si de Conferința Națională, ra
portorul a spus : Realizările de pres
tigiu dobîndite în această perioadă 
sînt nemijlocit legate de activitatea 
neobosită a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, cu impresionanta 
cutezanță în gîndire, înalta exigentă 
revoluționară și profunzimea științi
fică ce 11 caracterizează, a initial și 
condus nemijlocit elaborarea pro
gramelor de acțiune și a măsurilor 
practice pentru valorificarea cît mai 
deplină a resurselor materiale si u- 
mane de care dispunem, pentru o- 
rientarea întregii activități spre 
transformarea cantității într-o nouă 
calitate — obiectiv hotărîtor, de care 
depinde progresul multilateral al so
cietății românești.

în primii trei ani al cincinalului, 
producția industrială a crescut in
tr-un ritm mediu anual de 11 la sută. 
S-a realizat în plus fată de prevede
rile planului cincinal o producție de 
circa 60 miliarde lei. creîndiu-se ast
fel condiții pentru îndeplinirea sar
cinii stabilite de Conferința Națio
nală a partidului din 1977. Cu toate 
rezultatele pozitive obținute. în anul 
1978 nu au fost realizate integral 
sarcinile la 775 produse cuprin
se în planul national unic. în 
continuare. raportul a subliniat 
cauzele principale ale nerealizării pla
nului la aceste produse. între care : 
întîrzierile înregistrate la punerea în 
funcțiune a unor capacități de pro
ducție. utilizarea incompletă a mași
nilor. utilajelor si instalațiilor în 
unele ramuri industriale. întrerupe
rile îndelungate în functionarea unor 
utilaje si instalații datorită avariilor 
Si accidentelor tehnice, neajunsuri în 
aprovizionarea tehnico-materială. în
călcarea disciplinei contractuale.

Trăgînd toate învățămintele din 
lipsurile manifestate în 1978. în ra
port se spune în continuare : Trebuie 
să ne mobilizăm toate forțele pentru 
înlăturarea cauzelor acestora, să ac
ționăm mai hotărît. în spiritul orien
tărilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru a asigura zi de zi 
un ritm înalt de producție în ve
derea îndeplinirii integrale a planu
lui producției fizice. în structura 
sortimentală prevăzută pe anii 1979 
Si 1980, recuperării în cel mai scurt 
timp a restantelor din anul 1978.

O direcție majoră spre care și-au 
concentrat eforturile oamenii muncii 
din industrie, construcții, transporturi 
și din alte ramuri, se arată în raport, 
o constituie promovarea cuceririlor 
revoluției tehnioo-stiintifice în pas cu 
exigentele si cerințele unei economii 
moderne, de înalt randament. Pentru 
înlăturarea unor neajunsuri mani
festate în acest domeniu este necesar 
ca ministerele, centralele și îritre- 
prinderile industriale, unitățile de 
cercetare științifică să acționeze în 
măsură mult mai mare si cu eficientă 
sporită pentru îndeplinirea tuturor 
sarcinilor din acest cincinal privind 
înnoirea si modernizarea producției, 
a tehnologiilor de fabricație. Tre
buie să materializăm cit mai urgent 
indicația conducerii partidului pri
vind deplasarea ponderii cercetării și 
ingineriei tehnologice din laborator 
in unitățile de producție, privind re
ducerea duratei ciclului cercetare- 
productie. să antrenăm în rezolvarea 
problemelor tehnice si științifice în
tregul personal muncitor.

Arătind că o sarcină economică 
primordială, asupra căreia conducerea 
partidului a atras atenția în repetate 
rinduri. o constituie îmbunătățirea 
calității si fiabilității produselor, ra
portorul a spus : Principala cauză 
care generează unele deficiente de 
calitate o constituie insuficienta ^pre
gătire a începerii fabricației de serie, 
codificarea necorespunzătoare a 
proiectelor și tehnologiilor preconi
zate. neomologarea unor produse. 
La acestea se adaugă neajunsurile in 
calificarea forței de muncă corespun
zător cerințelor noilor tehnologii, 
neefectuarea la timp și de bună ca
litate a unor lucrări de întreținere si 
reparații la mașini si instalații. Pen
tru ridicarea calității producției este 
necesară realizarea programului de 
dotare a uzinelor cu standuri de 
probe, platforme de încercări, precum 
și cu mijloacele de măsurare prevă
zute în tehnologiile de execuție și 
control. In același scop trebuie să 
acționăm mai Intens pentru asigu
rarea asistentei tehnice de speciali
tate. îndeosebi în schimburile 2 si 3, 
ridicarea exigentei in exercitarea 
controlului tehnic de calitate atît pe 
fluxul de fabricație, cît si în faza fi
nală. pentru înlăturarea manifestări
lor de indisciplină în muncă.

în continuare. în raport se spune : 
Si în domeniul comerțului exterior 
s-au manifestat o serie de deficiente 
atit în realizarea planului de export 
și îndeplinirea indicatorilor de efi
cientă a exportului, cit și in aprovi
zionarea din import cu materii prime 
și materiale de bază. îndeplinirea 
integrală a planului de comerț exte
rior impune ca in anii 1979 si 1980 să 
realizăm exporturi substantial spo
rite. pe lingă prevederile anilor res
pectivi avînd obligația să recuperăm 
și restantele din anul trecut. Trebuie 
să acționăm mai ferm pentru profi
larea unor secții sau linii de fabrica

ție specializate în realizarea produc
ției de export, pentru asigurarea cu 
contracte a întregului volum de pro
duse planificat.

Puternic mobilizați de obiectivele 
însufletitoare puse de partid, oame
nii muncii din unitățile industriale 
au desfășurat în anul 1978 o activita
te susținută pentru valorificarea re
zervelor de ridicare a eficientei eco
nomice. Trebuie să arătăm că deși 
am înregistrat importante realizări 
în direcția creșterii eficientei econo
mice, în anul 1978 indicatorii calita
tivi ai planului nu au fost îndepli
niți în întregime. în această ordine 
de idei este necesar să acționăm și 
mai intens pentru punerea în valoa
re a tuturor disponibilităților de 
creștere a productivității muncii, in
dicator considerat pe bună dreptate 
de secretarul general al partidului 
drept factorul de bază al dezvoltării 
economice. Pe ansamblul industriei, 
productivitatea muncii calculată pe 
baza producției nete urmează să 

.crească în 1979 cu 10,2 la sută, obți- 
nîndu-se pe această cale 85 la sută 
din sporul producției prevăzute. O 
preocupare sporită trebuie să mani
festăm pentru creșterea eficientei 
fondurilor fixe, al căror volum spo
rește continuu ; la sfîrșitul actualu
lui cincinal, volumul fondurilor fixe 
va ajunge, pe ansamblul economiei, 
la aproape 2 000 miliarde lei. Ținînd 
seama de sarcinile trasate de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. este necesar să luăm măsuri 
ferme pentru lichidarea deficientelor 
care au continuat să se manifeste in 
acest domeniu.

Cu înaltă exigență și răspundere 
trebuie să se acționeze în fiecare în
treprindere și centrală pentru redu
cerea mai accentuată a costurilor 
producției și îndeosebi a consumuri
lor materiale, de energie și combus
tibili. Volumul economiilor prevăzu
te a se realiza pe calea diminuării 
consumurilor materiale se ridică. în 
acest an, pe ansamblul economiei 
naționale, la 10 miliarde lei. contri
buția hotărâtoare revenind industriei. 
Totodată, sînt necesare acțiuni ener
gice pentru valorificarea resurselor 
secundare, spre a se găsi soluțiile 
cele mai eficiente de recuperare și 
înnobilare a acestora.

Aplicarea consecventă a politicii 
partidului de alocare a unei părți în
semnate din venitul național pentru 
fondul de dezvoltare — se spune in 
raport — a permis înfăptuirea, in 
anul 1978, a unui volum de investiții 
cu 16,2 la sută mai mare decît in 
anul 1977. Trebuie arătat însă că 
realizările din anul 1978 la investiții 
s-au situat sub nivelul prevederilor 
de plan. Printre neajunsurile care au 
determinat rămînerile în urmă în re
alizarea planului de investiții, rapor
torul a enunțat, în primul rînd, insu
ficienta preocupare a ministerelor 
pentru pregătirea din timp a docu
mentațiilor pentru noile obiective cu 
un decalaj de timp corespunzător, res
tanțele mari în livrarea utilajelor de 
către unitățile constructoare de ma
șini, gradul nesatisfăcător de folosire 
a utilajelor de construcții pe șantiere, 
volumul mare al stagnărilor și opri
rilor determinate de deficientele în
registrate în organizarea muncii și în 
aprovizionarea cu materiale.

în acest an. se spune în raport, 
avem de realizat un volum de in
vestiții de peste 233 miliarde lei, care 
echivalează cu aproape jumătate din 
volumul investițiilor realizat în întreg 
cincinalul trecut. în lumina indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
perioada imediat următoare trebuie 
să ne concentrăm forțele pentru gră
birea dării în funcțiune a capacități
lor de producție restante din 1978 la 
termenele reprogramate pe acest an. 
O atenție deosebită trebuie să Acor
dăm șantierelor din industria petro
chimică și. îndeosebi, de pe platfor
mele Teleajen. Brazi. Midia, Bor- 
zești și Pitești, pentru intrarea în 
producție a capacităților la termenele 
stabilite, contribuind astfel la dimi
nuarea nerealizărilor datorate ava
riei de pe platforma de la Pitești.

Totodată, pentru îndeplinirea pla
nului la construcția de locuințe sînt 
necesare măsuri pentru urgentarea 
intrării în funcțiune a unităților 
producătoare de prefabricate, precum 
Si organizarea unor acțiuni de parti
cipare a beneficiarilor la realizarea 
construcțiilor de locuințe. în paralel 
cu recrutarea si pregătirea forței de 
muncă pe plan local.

Dezvoltarea economiei naționale in 
actualul cincinal a impus măsuri 
deosebite și în domeniul transpor
turilor și telecomunicațiilor. După 
ce a prezentat cîteva dintre prin
cipalele realizări obținute în acest 
domeniu, raportorul a subliniat că 
în anul 1978 cererile de trans
port ale beneficiarilor nu au fost sa
tisfăcute integral, datorită, în princi
pal. imobilizării vagoanelor la opera
țiunile de incărcare-descărcare peste 
timpii normați. în scopul îmbunătă
țirii activității de transport, condu
cerea partidului a aprobat un pro
gram cuprinzînd măsuri deosebit de 
importante de ordin tehnic, organiza
toric si politic. Este necesar ca aceste 
măsuri, precum sl indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ultima 
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv să fie transpuse cit mai urgent in 
viată prin acțiuni ferme din partea 
tuturor factorilor cărora le revin răs
punderi în acest domeniu.

în Încheiere, raportorul a spus : Ng 
angajăm în fața conducerii partidului 
și statului, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca în acest an. anul Congresului al 
XII-lea al partidului, anul celei de-a 
XXXV-a aniversări a eliberării pa
triei noastre, să acționăm cu toate 
forțele, cu întreaga capacitate pentru 
realizarea exemplară a planului na
tional unic de dezvoltare economică 
și socială, pentru ridicarea României 
socialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA LUCRĂRILE ÎN PLEN
In cuvîntul său, tovarășul |0îl 

Cîrcei a prezentat la Început re
zultatele obținute de oamenii muncii 
din județul Prahova, care au realizat 
în primii trei ani ai cincinalului o 
producție suplimentară de 2,6 mi
liarde lei. iar la export, de peste 3 
miliarde lei valută. în primele două 
luni ale acestui an, colectivele din 
industria județului au realizat peste 
plan 35 milioane lei. iar la export 
au livrat suplimentar mărfuri de 
peste 135 milioane lei valută. Refe- 
rindu-se la o serie de neajunsuri 
care s-au manifestat în economia ju
dețului. vorbitorul a prezentat măsu
rile care se întreprind pentru înca
drarea în nivelul planificat al chel
tuielilor materiale si recuperarea res
tantelor în domeniul investițiilor. 
Vorbitorul a făcut o serie de propu
neri pentru simplificarea actualului 
sistem de elaborare, avizare și apro
bare a documentațiilor noilor inves
tiții.

în cuvîntul său, tovarășul (țțHSl 
CîndSG a Prezentat I® Început re
zultatele obținute de oamenii mun
cii de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara, care raportează pe primii 
trei ani ai cincinalului o producție 
marfă suplimentară de 147 milioane 
lei și. respectiv, o producție netă de 
373 milioane lei. în condițiile depă
șirii planului fizic cu peste 69 mii 
tone cocs, aproape 280 mii tone fon
tă, 177 mii tone oțel și 133 mii tone 
laminate finite. Vorbitorul a arătat 
că la recentele adunări-, generale ale 
oamenilor muncii din combinat s-au 
adoptat măsuri pentru mai buna 
funcționare a furnalelor, a cuptoa
relor Martin si electrice, a liniilor de 
laminoare. Vorbitorul a solicitat tot
odată Ministerului Industriei Meta
lurgice si altor organe centrale spri
jin pentru rezolvarea unor probleme 
legate de transportul tehnologic la 
otelăria electrică nr. 2. care în aceas
tă lună trebuie să intre în funcțiune 
cu întreaga capacitate.

In cuvîntul său, tovarășul 
GobriCin 3 ar^tat 'a Centrala 
minereurilor și metalurgiei neferoase 
Baia Mare, pe primii trei ani ai cin
cinalului, programele propuse s-au 
realizat si depășit. Pentru 1979 și 1980 
se are în vedere un program supli
mentar care va spori zestrea de re
zerve de minereuri neferoase la sfîr
șitul actualului cincinal. La indicația 
secretarului general al partidului cu 
privire la participarea mai directă a 
specialiștilor la munca de creație 
tehnico-științifică au fost organizate 
imediat colective mixte de specialiști, 
maiștri, tehnicieni și muncitori, cadre 
didactice, cercetători și proiectanți. 
In prezent, peste 25 la sută din 
producția de minereuri este repre
zentată de rezerve cu conținuturi mai 
reduse, care acum 5—10 ani erau con
siderate neexploatabile. In paralel 
sînt atrase în circuitul economic și 
alte resurse.

Referindu-se la viața și munca mi
nerilor și metalurgiștilor, vorbitorul 
a arătat că acestea au cunoscut im
portante îmbunătățiri ca urmare a 
creșterii prioritare a nivelului de re
tribuire, a retribuirii suplimentare a 
membrilor formațiilor direct produc
tive, a gratuității transportului, a tre
cerii la ziua de muncă de 6 ore, a 
creșterii continue a gradului de me
canizare.

Una din problemele Importante la 
care aș dori să mă opresc este ex
portul produselor — a spus în cuvîn
tul său tovarășa EleHO VCTODa 
BUTtSC Anu^ trecut, colectivul în
treprinderii de confecții si tricotaje 
din București a depășit sarcinile la 
export, iar anul acesta avem o creș
tere de 19 milioane lei valută. In 
centrul preocupărilor situăm moder
nizarea, produselor, pentru a satis
face cerințele și gusturile beneficia
rilor interni, cît și din cele peste 20 
de țări în care exportăm.

Referindu-se la unele neajunsuri 
din activitatea întreprinderii, vorbi
toarea a evidential măsurile adoptate 
pentru restructurarea programului de 
pregătire si perfecționare a forței de 
muncă, pentru sporirea productivită
ții muncii și reducerea cheltuielilor 
de producție.

In cuvîntul său, tovarășul (jjjJjQj1 
LO^ZlO a sPus: Sub îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid, 
colectivele de muncă ale I.F.E.T. 
Miercurea Ciuc au obținut progrese 
importante în valorificarea integrală 
a lemnului. Datorită faptului că uni
tățile M.E.F.M.C. nu primesc întregul 
volum de deșeuri și resturi de ex
ploatare pentru P.A.L. și celuloșă, 
rămîn încă o serie de rezerve ne
folosite. In acest sens, propunem 
reluarea fabricației cazanelor mici pe 
bază de rumeguș și coajă, din care 
avem rezerve neutilizate, pentru pro
ducerea de agenți termici și, într-o 
concepție nouă, chiar pentru forță 
motrice.

In cuvîntul său, tovarășul Pgțfg
BldjoViCl a subliniat că in Primii 
3 ani ai acestui cincinal industria a- 
limentară a cunoscut o puternică dez
voltare. beneficiind în această pe
rioadă de peste 13 miliarde lei fon
duri de investiții, ceea ce a per
mis construirea a 113 obiective noi, 
modernizarea Si reutilarea a peste 100 
obiective existente. Aceasta s-a re
flectat pozitiv în aprovizionarea 
populației cu produse alimentare : în 
anul 1978 au fost livrate la fondul 
pieței produse a căror valoare a de
pășit cu peste 28 la sută valoarea 
produselor livrate în 1975.

Referindu-se la unele deficiențe ce 
s-au manifestat în activitatea aces
tui sector, vorbitorul a arătat că nu 
s-a acționat cu' suficientă fermitate 
pentru valorificarea superioară si
completă a materiilor prime dispo
nibile. pentru atragerea de noi ma
terii prime în circuitul industrial ; 
au existat si neajunsuri in ceea ce 
privește calitatea unor produse, mo
dul de prezentare, care s-au reflec
tat uneori negativ in aprovizionarea 
populației. Pentru înlăturarea acestor 
deficiente, vorbitorul a arătat că este 
necesar să fie intensificate efortu
rile pentru folosirea completă și e- 
ficientă a capacităților de producție, 
introducerea de tehnologii noi și îm
bunătățirea celor existente, să fie va
lorificate mai bine materiile prime 
și subprodusele, să fie atrase în cir
cuitul industrial noi resurse de ma
terii prime.

La începutul cuvîntului său, to
varășul Nicolae Badea a pre- 
zentat rezultatele obținute de colec
tivul întreprinderii de mașini grele 

București în îndeplinirea sarcinilor 
ce îi revin în actualul cincinal, pe
rioadă în care unitatea cunoaște o 
rapidă dezvoltare. In continuare, vor
bitorul s-a referit la neajunsurile din 
activitatea întreprinderii care au con
dus în anul trecut la neîndeplinirea 
planului la producția fizică la unele 
sortimente — utilaj chimic, utilaj re
fractar — șl neîncadrarea în chel
tuielile materiale planificate. în 
încheiere, vorbitorul a spus : Dis
punem de condiții minunate de 
muncă și viață, avem o dotare de 
înalt nivel, pentru care dorim și cu 
acest prilej să exprimăm mulțumirile 
noastre conducerii partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

In cuvîntul său, tovarășa EcaÎ0- 
rina Răgălie 3 spus că 
întreprinderii de postav din Buhuși 
au realizat, încă de la 12 august 1978, 
sarcinile ce le reveneau pentru pri
mii trei an, ai cincinalului, dînd pes
te plan o producție în valoare de 715 
milioane lei din angajamentul de 
753 milioane lei. cit și-au asumat pe 
întregul cincinal. Și în anul 1979, a 
arătat vorbitoarea, am pășit cu re
zultate corespunzătoare : în lunile 
ianuarie și februarie ne-am realizat 
planul atît la producția fizică fire și 
țesături, cît si la producția netă, lu
cru care a făcut posibil să benefi
ciem. în fiecare lună, de programul 
redus de lucru. Considerăm însă că 
rezultatele obținute ar fi putut fi 
mal bune dacă în activitatea noastră 
nu s-ar fi manifestat și unele nea
junsuri. Vorbitoarea a propus urgen
tarea construirii la Buhuși a între
prinderii de piese de schimb pentru 
industria ușoară.

Colectivul combinatului „Azo- 
mureș“ a fost onorat în fiecare an 

din acest cincinal de prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, dialo
gul secretarului general al partidu
lui cu masele de oameni ai muncii 
concretizîndu-se în analize apro
fundate la fața locului, în îndru
mări șl indicații deosebit de pre
țioase, a arătat în cuvîntul său to
varășul Corel Mihai Popa.

Raportând că aceste indicații și 
Sarcini au fost înfăptuite întocmai, 
vorbitorul a asigurat că măsurile 
adoptate de recepta adunare generală 
a oamenilor muncii dau garanția că 
sarcinile întreprinderii în anul 1979 
vor fi îndeplinite atît la producția fi
zică, cît și la indicatorii sintetici de 
eficiență. Referindu-se la activitatea 
de investiții, vorbitorul a arătat că. 
deși au existat greutăți generate de 
întîrzieri în asigurarea documenta
țiilor. de lipsurile în organizarea 
muncii pe șantiere și neasigurarea la 
timp a unor utilaje, prin măsurile 
luate în ultima perioadă de benefi
ciari si constructori, ritmul de lucru 
pe șantierele instalațiilor de melami
nă și de materiale fotosensibile s-a 
intensificat, fapt care permite o recu
perare parțială a întârzierilor. Aceste 
eforturi trebuie sprijinite mai mult 
de uzinele constructoare de mașini, 
cărora vorbitorul le-a solicitat livra
rea de urgență a utilajelor restante 
— pentru oa cele două instalații să-și 
poată începe probele tehnologice.

în cuvîntul său, tovarășul PgJjfQ 
PrfiOÎeaSa 3 3r®tat c&> în primii 
trei ani ai cincinalului, județul. Dolj 
a realizat în industrie un volum de 
producție egal cu cel obținut in în
treg cincinalul trecut. în acest an, 
Doljul trebuie să obțină o producție 
industrială de aproape 26 miliarde 
lei. exportul va crește cu 46 la sută, 
iar investițiile cu peste 25 la sută. 
Cu toate acestea — a spus vorbito
rul — au rămas încă nesolutionate 
destule probleme care vizează baza 
tehnico-materială. Toate aceste pro
bleme se cer soluționate neîntirziat 
pentru a putea recupera restantele 
din primele 2 luni ale acestui an și 
a ne îndeplini sarcinile de plan si 
angajamentele asumate. Există con
diții create pentru asigurarea forței 
de muncă calificate în întreprinderi
le noi și se acționează cu fermitate 
pentru ridicarea calificării persona
lului muncitor.

în cuvîntul său, tovarășul 

stantin Roncea,după ce 3 evi* 
dentiat uriașa contribuție pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au adus-o la crearea Combinatului 
petrochimic Midia-Năvodari. a ară
tat că prin eforturile constructorilor, 
ale celorlalți specialiști s-a ajuns în 
prezent la stadiul probelor mecanice 
și la pregătirea în vederea începe
rii probelor tehnologice. Sîntem 
pe deplin conștienți că rezul
tatele muncii noastre puteau fi 
și mai bune, că o mai bună orga
nizare și conducere ale întregii acti
vități ar fi creat, posibilități de în
deplinire a angajamentului de a in
troduce titei în rafinărie, cu 3 luni 
mai devreme. Vorbitorul a subliniat 
unele măsuri întreprinse în vederea 
punerii în funcțiune si exploatării 
primelor instalații ale rafinăriei, pre
gătirii personalului, lichidării întîr- 
zierilor în livrarea unor utilaje, ac
celerării montajului.

Acțiunile pe care le-am întreprins 
în ultimul timp la Filatura de bum
bac Oltenița — a spus tovarășa 
Ileana Nica ~ vizează ridicarea 
parametrilor tehnici și calitativi ai 
tuturor produselor. Rezultatele econo- 
mico-financiare obținute puteau fi 
mult mai bune dacă am fi avut asi
gurată permanent materia primă de 
bază, celofibra și poliesterul ce sînt 
livrate de Combinatul de fibre artifi
ciale Brăila si Combinatul de fibre 
sintetice Iași, Considerăm că Centrala 
industrială a bumbacului București 
trebuie să găsească soluții pentru di
minuarea numărului mare de sorti
mente și amestecuri fibroase, în 
scopul sporirii eficientei economice a 
întreprinderii. In continuare, vorbi
toarea a făcut propuneri privind îm
bunătățirea aprovizionării cu mate
riale, organizarea întreprinderii, pre
cum și asigurarea cadrelor cu pre
gătire superioară.

în cuvîntul său, tovarășul |Qf| 
IliCSCU s"a referit la realizările 
oamenilor muncii din județul Iași pe 
primii trei ani ai cincinalului, ară
tînd că ritmul mediu de creștere a 
producției industriale a fost conside
rabil mai mare decît cel planificat. 
In această perioadă s-a realizat un 
volum însemnat de investiții, dîn- 
du-se în funcțiune, total sau partial. 
94 obiective și capacități industriale 
si agrozootehnice. Totodată, s-au dat 
în folosință peste 15 000 apartamen
te. 9 200 locuri în cămine de nefa- 
miliști. 188 săli de clasă. 3 000 locuri 
în crese si grădinițe. 25 000 mp spa
tii comerciale etc.

Analizînd critic activitatea din a- 
ceastă perioadă — a arătat vorbito
rul — avem numeroase motive de in
satisfacții. In special realizările din

1978 se situează, la principalii indi
catori. sub nivelul sarcinilor planu
lui anual. Pentru înlăturarea nea
junsurilor, vorbitorul a subliniat că 
se impune atît creșterea spiritului 
de răspundere, a hotărîrii si a ope
rativității în aplicarea măsurilor din 
partea conducerilor de întreprinderi, 
cît si o intervenție mai promptă și 
eficientă din partea centralelor și mi
nisterelor. în special pe linia soluțio
nării problemelor legate de aprovizio
narea tehnico-materială și respectarea 
obligațiilor contractuale.

în cuvîntul său, tovarășul
Fh'a 3 re'evat Prln traducerea 
în viață a măsurilor adoptate cu pri
vire la introducerea noului mecanism 
economico-financiar producția netă 
a întreprinderii de aluminiu Slatina 
a fost realizată in 1978 în proporție 
de 103,6 la sută prin depășirea pro
ducției fizice cu 3 024 tone și mai ales 
prin reducerea cheltuielilor materia
le de producție. De asemenea, pro
ducția industrială a fost depășită cu 
peste 100 milioane lei, în principal 
prin creșterea productivității muncii. 
Referindu-se la sarcinile sporite ce 
revin colectivului în 1979, vorbitorul 
a subliniat că acestea impun acțiuni 
hotărîte pentru promovarea progresu
lui tehnic, ridicarea calității și puri
tății aluminiului, pentru lichidarea 
neajunsurilor înregistrate în primii 3 
ani ai cincinalului.

în cuvîntul său, tovarășul PgJj"g 
Păun 3 arata’: c& recenta adunare 
generală a oamenilor muncii de la 
întreprinderea electrocentrale Porți
le de Fier a adoptat un program de 
măsuri privind mărirea gradului de 
siguranță în funcționarea instalații
lor. folosirea eficientă a potențialu
lui Dunării, utilizarea mai deplină a 
capacităților de producție, reducerea 
costurilor de producție și a cheltu
ielilor materiale, eliminarea totală a 
posibilităților de avarii si reducerea 
incidentelor tehnice, ridicarea califi
cării profesionale a personalului, e- 
xecutarea la un înalt nivel calitativ 
a lucrărilor de întreținere si repa
rații. reducerea imobilizării în repa
rații cu circa 40 de zile pe un a- 
gregat. Vorbitorul s-a referit apoi la 
unele neajunsuri în realizarea pla
nului de investiții și a prezentat mă
suri și soluții pentru îmbunătățirea 
activității pe șantiere.

Referindu-se la rezultatele pozi
tive obținute de oamenii muncii de 
la întreprinderea mecanică Cugir 
în acest cincinal, tovarășul Nico- 
dîm ROȘCa 3 Prezentat acțiunile 
care se întreprind în direcția creș
terii Si diversificării producției de 
mașini-unelte. în continuare, vorbito
rul s-a referit la unele neajunsuri care 
influențează perioada de asimilare a 
noilor produse. Pentru utilizarea mai 
eficientă a forței de muncă și sta
bilizarea acesteia, vorbitorul a pro
pus extinderea sistemului de orga
nizare a unor ateliere sau secții ale 
marilor întreprinderi în comunele în
vecinate. în efortul productiv al 
anului 1979 — a spus vorbitorul în 
încheiere — sarcina noastră de bază 
o constituie realizarea și depășirea 
prevederilor de plan la producția fi
zică. în structura sortimentală pre
văzută. precum și la valoarea pro
ducției nete.

In cuvîntul său, tovarășul Ferdi
nand Nagy 3 spus: La în* 
cheierea celui de-al treilea an al 
cincinalului, comuniștii, toți oame
nii muncii români și maghiari din 
județul Covasna, s-au prezentat cu un 
bilanț bogat în realizări. Planul in
dustrial pe trei ani s-a realizat la 
1 noiembrie 1978, cu un plus de pro
ducție de aproape 1,2 miliarde de lei. 
în trei ani au început să. producă 
12 unități noi sau dezvoltate.

Sînt deosebit de semnificative 
transformările ce au loc în structura 
producției industriale și, ca urmare 
în structura populației. Astfel, in
dustria constructoare de mașini abia 
existentă la finele cincinalului trecut, 

* azi este preponderentă. în condițiile 
în care celelalte sectoare, ca in
dustria ușoară, economia forestieră, 
industria alimentară au cunoscut dez
voltări substanțiale.

Sîntem conștienți, a spus vorbito
rul. că puteam avea un bilanț și mai 
bun dacă realizam și planul la ex
port, dacă disciplina în producție și 
în muncă se ridica la nivelul exigen
telor și cerințelor zilei, dacă orga
nele și organizațiile de partid înde
plineau în conditiuni mai bune rolul 
lor conducător în viata materială și 
spirituală. De aceea, lichidarea nea
junsurilor amintite ne va preocupa 
în acest an în cel mai înalt grad.

Evidențiind rezultatele obținute de 
Ministerul Energiei Electrice în dez
voltarea sistemului energetic natio
nal și gospodărirea judicioasă a ener
giei electrice și termice, tovarășul 
Gheorghe Cocoș a enumerat 
totodată o serie de lipsuri și neajun
suri înregistrate in activitatea din 
anul trecut. Vorbitorul a insistat 
în continuare asupra măsurilor 

stabilite de ministerul de resort, 
în vederea creșterii gradului de uti
lizare a cărbunilor inferiori în cen
tralele electrice, sporirii siguranței 
în funcționare a sistemului energetic 
național, pentru alimentarea cores
punzătoare a tuturor consumatori
lor. încadrarea în consumurile speci
fice de combustibil, perfectionarea 
pregătirii profesionale a personalului 
muncitor, • mai buna organizare a 
producției și muncii pe șantiere, 
atingerea parametrilor proiectați la 
instalațiile energetice intrate în func
țiune.

Problema vitală pe care tre
buie s-o rezolvăm la întreprin
derea de încălțăminte „Libertatea" — 
Arad este înnoirea sistematică a 
produselor, adaptarea producției de 
încălțăminte la cerințele mereu di
versificate și exigente ale consuma
torilor, a arătat în cuvîntul său to
varășa Eleonora Medeleanu. 
Programul de asimilări pe primii trei 
ani ai cincinalului a conținut asimi
lări de produse noi. reproiectarea ce
lor aflate în fabricație, ajungînd ca 
ponderea acestora să fie in acest an 
de 70 la sută, față de numai 27 la 
sută în 1976. Participarea personalu
lui muncitor la autoconducerea și au- 
togestiunea întreprinderii se materia
lizează în acțiunea de masă declan
șată în toate secțiile și la toate locu
rile de muncă pentru reducerea 
cheltuielilor de producție. în înche
iere, vorbitoarea a solicitat uni
tăților producătoare de înlocuitori să 
diversifice mai mult gama sortimen
tală a acestor produse și. mai ales, 
să găsească soluții pentru a le pro
duce la preturi mai scăzute.

din Alexandria este rea- 
puțin 50 milioane rul- 
în 1979, sarcinile de ex- 
cu 33 la sută față de 
avînd de executat în 
pentru beneficiari ex-

în cuvîntul său, tovarășul plOfgQ 
Ungheanu 3 3rătat că °biectlv,i1 
prioritar al activității întreprinderii 
de rulmenți 
lizarea a cel 
menți pe an. 
port sporesc 
anul trecut, 
exclusivitate 
terni 33 de tipodimensiuni noi.’ în a- 
cest sens, solicităm Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini să 
găsească posibilitatea de a produce 

. și pune la dispoziție mașini de tipul 
RMA 77 și RFC 200 pentru rectificat 
role.

Deși Departamentul de autove
hicule, tractoare, mașini agricole este 
creat de puțin timp, a spus în cuvîn
tul său tovarășul Vc3sile Sechel, 
acesta și-a cristalizat primele ele
mente ale concepției de conducere 
unitară a activității unităților subor
donate. S-a trecut Ia îmbunătățirea 
organizării activității de cercetare 
științifică în scopul accelerării proce
sului de înnoire a produselor. Activi
tatea de cercetare se concentrează în 
prezent în direcția proiectării și reali
zării de modele funcționale pentru 
completarea familiei de tractoare de 
puteri între 70—120 CP și tractoare de 
mare putere pînă la 550 CP, completa
rea familiei de autocamioane de 
2.5—5,5 tone și realizarea familiei 
de autobasculante de mare tonaj. Sîn
tem hotărîți să acționăm ca toate cen
tralele și întreprinderile de a căror ac-: 
tivitate răspundem să asigure în- 
tr-un timp nu prea îndelungat o pro
ducție de 2—3 ori mal mare, în pri

mul rînd prin creșterea gradului de 
folosire a mașinilor și utilajelor, incit 
pină la finele cincinalului să atingem 
un indice de cel puțin 88 la sută.

în cuvîntul său, tovarășul |0fl
Giurgca 3 spus ■ Val°rl^c'n<i ®pi_ 
ritul de inițiativă al lucrătorilor de 
la întreprinderea „Unirea" din Cluj- 
Napoca am acționat statornic pentru 
reducerea greutății mașinilor prin ex
tinderea folosirii înlocuitorilor. Anul 
trecut am folosit aproape 700 repere 
din mase plastice, economisind pes
te 450 tone metal. în vederea crește
rii productivității muncii, a folosirii 
raționale a forței de muncă am ex
tins pollservirea 
avînd în prezent 120 mașini exploa
tate de numai 40 muncitori. Cu toate

mașinilor-unelte.

acestea, nu am reușit să facem să se 
reducă timpii de lucru, să crească 
productivitatea muncii. De aceea, 
vom accentua producerea de mașini 
pe familii, cu un grad tot mai mare 
de unificare între repere și suban- 
samble, ceea ce, împreună cu mări
rea fiabilității, va asigura o mai bună 
exploatare și o întreținere mai ușoa
ră, diminuarea consumului de piese 
de schimb, reducerea cu circa 30 la 
sută a spațiilor ocupate.

Tovarășul |On Antonică 3 spus 
în cuvîntul său : Conform indicațiilor 
primite consiliul de conducere al mi
nisterului a stabilit măsuri tehnico- 
organizatorice care să asigure elimi
narea unor neajunsuri din domeniu] 
extracției de petrol și gaze, măsu**  
care se referă. în principal, la creș
terea ritmului de executare a opera 
tiunilor de îmbunătățire a regimului 
tehnologic de funcționare a sondelor.

O importantă deosebită pentru îm
bunătățirea activității o prezintă rea
lizarea întocmai a prevederilor pro
gramului de dotare și mecanizare a 
lucrărilor din industria extractivă de 
petrol și gaze, aprobat în anui 1978. 
întrucît în prezent sînt o serie de 
restante la unele utilaje, vorbitorul 
a făcut un apel călduros la cadrele 
din unitățile constructoare de ma
șini. metalurgice si din celelalte ra
muri pentru îndeplinirea tuturor sar
cinilor ce le revin din acest program.

în cuvîntul său, tovarășul Qof. 
neliu Velincov 3 arătat că anuI
1979 se prezintă pentru Combinatul 
siderurgic Galați cu un nivel înalt de 
producție — peste 6 milioane tone 
otel — în condițiile diversificării sor
timentale mai accentuate. însușin- 
du-și îndemnurile stimulatoare ale 
secretarului general al partidului în 
cuvîntarea rostită la întreprinderea 
„23 August", în combinat a fost inten
sificată activitatea de inginerie teh
nologică, reușindu-se sporirea cu 15 la 
sută a greutății medii a șarjelor de 
oțel elaborate în convertizoare și cu 
20 la sută cea a lingourilor, sleburi- 
lor și rulourilor de bandă laminată 
la cald. Oamenii muncii din combinat 
sînt preocupați de ridicarea gradului 
de scoatere a metalului în procesul 
siderurgic.

Cele 20 000 tone de țevi pe care 
întreprinderea de țevi din Roman 
le-a fabricat peste prevederile planu
lui în primii trei ani ai cincinalului, 
a spus in cuvîntul său tovarășul 
Vâsli® SaV const*tule răspunsul 
dat de colectivul nostru chemării con
ducerii partidului, a secretarului său 
general, de a realiza producții mai 
mari decît cele prevăzute în planul 
cincinal. Trebuie însă să recunoaștem 
că nivelul de performante al produ
selor noastre este încă inferior exi
gentelor beneficiarilor. O sarcină 
prioritară a colectivului nostru, atît 
în acest an cît și în ceî următori, o 
constituie ridicarea nivelului calitativ 
al producției.

La sfîrșitul acestui cincinal uzina 
noastră va trebui să ajungă la o 
producție anuală cu peste 40 la sută 
mai mare fată de 1975. Realizarea 
acestui obiectiv este strîns legată 
de punerea în funcțiune și atin
gerea parametrilor proiectați Ia 
noile obiective de investiții. De 
aceea adresăm întreprinderilor cor. 
structoare de mașini din Reșița. ' 
biu. Satu Mare și întreprinderii) a 
mașini-unelte și agregate București 
chemarea să accelereze ritmul de 
execuție și livrare a acestor utilaje.

în cuvîntul meu — a spus tova- 
rășul Richard Winter - doresc 
să mă refer la trei probleme mal 
importante privind asigurarea bazei 
materiale a planului. In primul rînd. 
consider că trebuie să acționăm, la 
toate eșaloanele, cu mai multă fer
mitate. pentru asigurarea tuturor 
condițiilor de îndeplinire exemplară 
a producției fizice. în sortimentele si 
la termenele planificate. Apoi, tre
buie subliniată necesitatea încadrării 
riguroase în consumurile normate si 
cotele de materiale stabilite, valorifi
cării conform prevederilor de plan a 
materialelor secundare. Este deosebit 
de important ca toate întreprinderile, 
centralele, ministerele să aplice fără 
nici o întîrziere măsurile si soluțiile 
stabilite, pentru a realiza efectiv eco
nomiile prevăzute. întrucît economia 
națională nu dispune de alte resurse 
care să acopere depășiri de consu
muri. In ceea ce privește folo
sirea capacităților de producție, esen
țial este să asigurăm aprovizionarea 
ritmică cu materii prime. întreținerea 
si repararea corespunzătoare, piesele 
de schimb necesare, o exploatare 
mult mai Îngrijită, pentru a evita 
avariile și opririle accidentale.

Anii 1979—1980, a subliniat tovarășul
Haralambie Alexa,
pentru județul Botoșani ani de 
mari eforturi, pentru înfăptuirea 
integrală a sarcinilor actualului 
cincinal. Practic, în acești doi ani 
trebuie să dublăm producția indus
trială a anului 1978, să ajungem de 
la 5,2 miliarde lei la 7 miliarde lei 
în ,1979 și la 10 miliarde lei în 1980. 
Aceasta înseamnă un ritm de creștere 
de 32 la sută și, respectiv, 50 la 
sută. Din aceste creșteri, mai mult 
de 70 la sută urmează a se obține 
pe capacități noi, ce vor fi puse în 
funcțiune în acești ani. Vom face tot 
ce ne stă în putință pentru realiza
rea acestor sarcini. Solicităm în 
continuare sprijinul ministerelor 
care au unități economice sau con
struiesc noi capacități pe teritoriul 
județului, să acorde tot sprijinul 
pentru punerea în funcțiune la timp 
a tuturor obiectivelor industriale și 
să creeze toate condițiile pentru 
atingerea nivelurilor de producție 
prevăzute în planul cincinal pentru 
acești 2 ani.
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Raportul prezentat 
de tovarășul 

Angelo Miculescu
- Text rezumat -

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA LUCRĂRILE ÎN PLEN

Consfătuirea cadrelor de conducere 
din industrie, construcții, transporturi 
si agricultură constituie o nouă si 
convingătoare dovadă a consecventei 
revoluționare cu care conducerea 
partidului, personal secretarul gene
ral al partidului si președintele tării, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, se 
consultă cu oamenii muncii. în ve
derea găsirii si adoptării celor mai 
potrivite, măsuri menite să contribuie 
la dezvoltarea si modernizarea conti
nuă a economiei românești. în con
formitate cu obiectivele stabilite de 
Congresul al XI-lea si Conferința 
Națională ale partidului.

Pentru toti lucrătorii ogoarelor, 
consfătuirea are o importantă deo
sebită si pentru faptul că. în această 
primăvară, se împlinesc trei decenii 
de la istorica Plenară a C.C. al 
P.C.R. din 3—5 martie 1949. care a 
stabilit. în mod creator. în deplină 
concordantă cu condițiile specifice 
României; calea transformării so
cialiste a agriculturii.

Vorbitorul a arătat că. In primii trei 
ani ai cincinalului actual, agricultura a 
beneficiat de aproape 72 miliarde lei 
investiții, care au fost utilizate, in 
principal, pentru creșterea' si diversi
ficarea dotării mecanice, extinderea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
îndeosebi a irigațiilor, dezvoltarea si 
modernizarea capacităților de pro
ducție în zootehnie si horticultură. 
Ca urmare a aplicării cu consecventă 
a politicii partidului de dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale. de perfecțio
nare a relațiilor de producție, a mun
cii neobosite a mecanizatorilor, coo
peratorilor. a specialiștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de pe ogoare, in 
raport se arată că în perioada 1976— 
1978 s-a obtinut în medie, anual, o 
producție globală agricolă cu 24 la 
sută mai mare decît media anuală a 
cincinalului 1971—1975, realizîndu-se 
un ritm de creștere de 7,5 la sută 
fată de 6,9—9 la sută, nivel prevăzut 
prin programul suplimentar, adoptat 
de Conferința Națională a partidului 
din decembrie 1977.

Progresele înregistrate de agricul
tura României evidențiază, în mod 
strălucit, viziunea politică largă, ac
țiunea energică, fructuoasă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. care a acor
dat si acordă o permanentă atenție 
problemelor agriculturii, preocupîn- 
du-se zi de zi de dezvoltarea acestei 
ramuri de bază a economiei naționa
le. element fundamental al progresu
lui si prosperității României socialis
te. In numele participantilor la con
sfătuire. al tuturor oamenilor muncii 
din agricultură, vorbitorul a exprimat 
profunda recunoștință și vii mulțu
miri conducerii de partid și de stat, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija permanentă 
și deosebită acordată modernizării și 
dezvoltării intensive a agriculturii, 
creșterii continue a nivelului de trai 
al celor ce lucrează în agricultura 
țării noastre.

Rezultatele obținute în primii trei 
ani ai planului cincinal sînt încă sub 
posibilitățile materiale și condițiile 
asigurate agriculturii ; prevederile de 
plan nu au fost îndeplinite an de 
an la o serie de produse de bază. La 
cereale, în medie, pe perioada 1976— 
1978, prevederile de plan au fost în
deplinite în proporție de 90 la sută. 
In îndeplinirea programelor de creș
tere a animalelor, pe anii 1976—1978, 
sînt, de asemenea, importante nerea- 
lizări, atît la efective, cit și la pro
ducția animalieră, determinate de 
lipsurile existente în îngrijirea ani
malelor, în aplicarea măsurilor pen
tru îmbunătățirea reproducției. în ac
țiunile de zooigienă și sanitar-ve- 
terinare și îndeosebi in asigurarea 
furajelor. Datorită acestor cauze, la 
'sfirșitul anului 1978 efectivele erau 
mai mici față de prevederile pla
nului cincinal cu 600 mii bovine. 1,2 
milioane porcine și 1,5 milioane ovi
ne. Au existat deficiențe în e- 
xecutarea lucrărilor de investiții, în 
gospodărirea mijloacelor materiale și 
financiare. Insuficienta preocupare a 
unităților, a specialiștilor pentru re
ducerea cheltuielilor. îndeosebi a ce
lor materiale, pentru respectarea stric
tă a normelor de consum, folosirea 
forței de muncă in numeroase unități 
din agricultura de stat și coopera
tistă au determinat an de an rezul
tate economico-financiare nesatisfă
cătoare.

Realizarea planului național unic 
de dezvoltare economică și socială a 
țării pe anii 1979 și 1980 în domeniul 
agriculturii are o importanță hotă- 
ritoare pentru îndeplinirea pe între
gul cincinal a sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru în
făptuirea programului de creștere a 
nivelului de trai al populației. Obiec
tivul central al activității agricole îl 
constituie in continuare creșterea 
producției de cereale, care va trebui 
să ajungă in acest an la aproape 25 
milioane tone. Producții sporite tre
buie să se realizeze și la celelalte 
culturi : peste 860 mii tone la legu
minoase pentru boabe, 9 milioane 
tone la sfecla de zahăr. 1,1 milioane 
tone la floarea-soarelui, la plantele 
textile și tutun peste 2,1 miliarde de 
lei și altele. De asemenea, este pre
văzut să se obțină aproape 10 mili
oane tone legume și cartofi și im
portante cantități de fructe și struguri. 
In vederea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan, a programelor de 
sporire a 1 producției vegetale — se 
subliniază în raport — Ministerul A- 
griculturii, Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție, or
ganele agricole județene și toate u- 
nitătile agricole trebuie să acțio
neze pentru folosirea judicioa
să și deplină a fondului funciar. 
Va trebui să se acționeze susținut, 
în continuare, pentru executarea lu
crărilor de sporire a capacității de 
producție a terenurilor agricole, prin 
executarea tuturor lucrărilor agro- 
ameliorative. Toți specialiștii din u- 
nităti. de la consiliile agroindustria
le. organele agricole județene si din 
minister trebuie să acționeze cu toa
tă răspunderea pentru însămintarea 
în această primăvară a întregii su
prafețe. la fiecare cultură, in epoca 
optimă, mai devreme decit ne-am o- 
bisnuit. Este necesar să se verifice, 
încă o dată, cu toată grija, să se a- 
leagă și folosească numai hibrizii de 
porumb corespunzători condițiilor fie
cărei zone de cultură. De asemenea, 
vor trebui folosite rational, cit mai 
economic. îngrășămintele chimice, re- 

partizîndu-le cu prioritate acelor u- 
nităti care aplică în întregime pro
gramul de amendare și fertilizare cu 
îngrășăminte organice. Pentru asigu
rarea folosirii cit mai economice a 
celor peste 2 3Q0 mii hectare tere
nuri amenajate pentru irigat, trebuie 
să se realizeze obligatoriu structura 
culturilor prevăzute în plan, asigurîn- 
du-se cultivarea în regim irigat in 
totalitate a legumelor, a cel puțin
50 la sută din suprafața totală cu 
porumb, dînd prioritate în continuare 
plantelor tehnice.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la sectorul creșterii animalelor, 
care deține peste 40 la sută din pro
ducția globală agricolă. Planul națio
nal unic de dezvoltare economico-so- 
clală pe anul 1979 prevede realiza
rea a 7 milioane 350 mii bovine. 12 
milioane 400 mii porcine, peste 18 
milioane si jumătate de ovine și 56 
milioane si jumătate de păsări ouă- 
toare ; pe această bază urmează să 
obținem 2 840 mii tone carne în viu, 
63 milioane hectolitri lapte de vacă
51 7 miliarde ouă. In vederea înde
plinirii acestor sarcini trebuie. în pri
mul rînd. să se acorde o atentie deo
sebită activității de reproducție a a- 
nimalelor. îmbunătățirii asistentei sa- 
nitar-veterinare. reducerii mortalită- 
tilor si înlăturării cauzelor ce de
termină tăierile de necesitate.

în condițiile creșterii dotării agri
culturii cu tractoare si mașini com
plexe. de mare productivitate, extin
derii mecanizării și chimizării, se am
plifică rolul mecanizatorilor. Crearea 
consiliilor agroindustriale si a sectoa
relor unice de mecanizare din ca
drai acestora asigură condiții pentru 
folosirea întregului parc de tractoa
re si mașini agricole în vederea me
canizării complexe a tuturor cultu
rilor si a lucrărilor din zootehnie.

Una din direcțiile fundamentale ale 
activității noastre o constituie reali
zarea producției vegetale și anima
le în condiții de eficiență economică 
ridicată — se subliniază în raport. 
Vor fi luate măsuri ca. începînd din 
acest an. în toate unitățile agricole 
si consiliile unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste să se realizeze 
o cotitură radicală în stilul si me
todele de muncă, in sensul menține
rii echilibrului veniturilor și cheltu
ielilor pe tot parcursul anului, lună 
de lună. Toate măsurile pe care le 
avem în vedere în creșterea produc
ției și reducerea cheltuielilor au me
nirea să asigure aplicarea autoges- 
tiunii. a noului mecanism economico- 
financiar.

In îndeplinirea sarcinilor ce revin 
agriculturii, o contribuție însemnată 
aduc și gospodăriile populației. Mem
brii cooperatori și țăranii cu gospo
dării individuale dețin aproape ju
mătate din efectivele de bovine și 
ovine, cultivă însemnate suprafețe de 
legume și cartofi, asigurîndu-și ne
voile de consum și contribuind la for
marea fondului de stat cu carne, lap
te. lînă. legume, cartofi și fructe. 
Ministerul Agriculturii. Uniunea Na
țională. consiliile populare n-au acor
dat însă un sprijin corespunzător 
pentru punerea în valoare a resurse
lor mari ale acestui sector. Este ne
cesar că, in conformitate cu progra
mele de dezvoltare a agriculturii, să 
fie luate măsuri pentru sprijinirea 
gospodăriilor populației cu semințe, 
material săditor pomicol, reproducă
tori de valoare. îndrumare tehnică.

Măsurile de perfecționare a condu
cerii. organizării si planificării agri
culturii, elaborate pe baza indicații
lor și cu contribuția hotărîtoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. repre
zintă un proces complex, care va 
aduce modificări esențiale, cu carac
ter revoluționar, reprezentînd înce
perea unei noi etape istorice în dez
voltarea agriculturii. Potrivit preve
derilor recentei Plenare a Comitetu
lui Central al partidului. în perioada 
ce a trecut de la acest important 
eveniment s-a încheiat prima etapă 
în care au fost constituite consiliile 
unice agroindustriale de stat si coo
peratiste. ș-au întocmit planurile 
unice, pe consilii, defalcate pe uni
tăți componente, s-au organizat sec
toarele unice de mecanizare, medicii 
veterinari de la circumscripțiile sa- 
nitar-veterinare s-au incadrat efec
tiv în activitatea de producție a 
cooperativelor agricole, preluînd răs
punderea concretă a sarcinilor de 
realizare a natalității si. pe această 
bază, a realizării efectivelor de ani
male. In continuare, vom trece la 
aplicarea măsurilor necesare pregă
tirii din timp a acțiunilor ce trebuie 
realizate în anul agricol 1979—1980, 
în noile condiții organizatorice.

Trăgind învățăminte din criticile 
aduse agriculturii Ia Plenara Comi
tetului Central al partidului din 1 fe
bruarie. Ministerul Agriculturii. U- 
niunea Națională, direcțiile agricole 
județene trebuie să-și schimbe fun
damental stilul și metodele de mun
că. Specialiștii din aceste organe tre
buie să-și desfășoare cea mai mare 
parte a activității în mod nemijlocit 
in consilii. în unitățile de producție și, 
împreună cu acestea, să ia măsuri 
operative si să contribuie la rezol
varea problemelor pe care le ridică 
producția agricolă.

Noul mecanism economico-finan- 
ciar, baza materială modernă, bogata 
experiență acumulată în unitățile 
agricole fruntașe, hărnicia care ca
racterizează lucrătorii ogoarelor noas
tre constituie premise sigure pentru 
a realiza în anul 1979—1980 un pu
ternic avînt în agricultură. Sîntem 
ferm convinși că dezbaterea concretă 
a problemelor pe care le avem de 
rezolvat, participarea creatoare a 
dumneavoastră Ia stabilirea, in lu
mina orientărilor date de conducerea 
de partid și de stat, a celor mai ju
dicioase măsuri pentru activitatea 
Imediată si de perspectivă vor marea 
începutul unei noi și consecvente bă
tălii pentru înfăptuirea unui adevă
rat salt calitativ în toate domeniile 
de activitate.

Asigurăm conducerea partidului că 
lucrătorii din agricultură, alături de 
toti oamenii muncii, vor acționa cu 
hotărîre pentru a întîmpina marile 
evenimente din viața partidului și 
poporului nostru, cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân și a 35-a aniversare a eliberării 
patriei, cu noi si importante realizări 
în sporirea producției vegetale și ani
male, perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, îmbunătățirea re
zultatelor economico-financiare.

Subliniind Însemnătatea consfătui
rii cadrelor de conducere din indus
trie, construcții, transporturi și agri
cultură, tovarășul ||je călugăru 
a spus în cuvintul său : Consiliul unic 
agroindustrial Stîlpu — Buzău, pe 
care il reprezint beneficiază de toate 
avantajele create de noul cadru or
ganizatoric al agriculturii. Dispunem, 
de asemenea, de un puternic sector 
unic de mecanizare. Deși au trecut 
puține zile de la constituirea consi
liului unic agroindustrial, a arătat 
vorbitorul în continuare, au și fost 
luate o serie de măsuri menite să 
asigure pregătirea în cele mai bune 
condiții a campaniei agricole de pri
măvară.

Cei 30 de ani care au trecut de la 
istorica Plenară a C.C. al partidului 
din 3—5 martie 1949. a spus tovară- 
ȘU1 Anghel Mircea Dan, au 
fost anii unor adinei prefaceri revo
luționare. Referindu-se în mod con
cret la primii trei ani ai actualu
lui cincinal, vorbitorul a arătat că 
în această perioadă C.A.P. Grindu 
a realizat o producție globală cu 
34 la sută mai mare decît media 
anilor 1971—1975. In 1979 dispunem 
de toate condițiile pentru a obține 
producții mult mai mari. In conti
nuare. vorbitorul a arătat că este 
necesar să se studieze posibilitatea 
găsirii unor substanțe mai eficace de 
combatere a dăunătorilor. De aseme
nea. el a propus să se acorde atenția 
necesară creșterii randamentului 
combinelor de recoltat porumb. întra- 
cît. în condițiile unor producții de 
8 000—10 000 kg la hectar, cele exis
tente nu fac fată.

Vorbind despre rolul sporit care 
revine astăzi întreprinderilor, agrico
le de stat, tovarășul |QQ|ț TqRIO 
a spus : Aplicind metode de cultură 
și tehnologii moderne, I.A.S. Prej- 
mer a obținut în anul trecut rezul
tate bune ; veniturile planificate au 
fost depășite cu 22 milioane lei, pro
ducția marfă cu 21 milioane lei, pen
tru fiecare 1 000 lei producție marfă 
s-au cheltuit 850 lei, iar productivi
tatea mUncii a fost de aproape 140 000 
lei pe fiecare om al muncii. Rezulta
te bune am obținut în producția ve
getală : la cartofii de sămîntă — 40 600 
kg la hectar, pe o suprafață de a- 
proape 700 hectare, la orzoaica de să- 
mintă — 4 500 kg la hectar, pe o su
prafață de peste 1 000 hectare, iar la 
sfecla furajeră — 140 mii kg la hec
tar. In încheiere, vorbitorul a spus : 
Avem însă posibilități să realizăm 
mai mult. De aceea, ne angajăm 
să depășim producția suplimentară 
stabilită pentru actualul cincinal cu 
80 de milioane lei.

După ce a apreciat că noile mă
suri de organizare și conducere a 
agriculturii, elaborate și adoptate pe 
baza indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se înscriu în cadrul per
fecționărilor aduse în ultimii ani, 
de către conducerea partidului, in 
toate sectoarele, tovarășul Mihai
CrSiU a spus ’ A11111 trecut» unită
țile care fac parte din Consiliul unic 
agroindustrial Darabani au obținut 
producții medii la hectar de 3 250 kg 
grîu, 4 050 kg orz de toamnă, 31500 
kg sfeclă de zahăr, sporuri însemna
te față de anii precedenți.

Noul cadru organizatoric de care 
dispunem va permite ca, încă din a- 
cest an, in consiliul Dărăbani să se 
obțină pe întreaga suprafață produc
țiile medii de 3 500 kg griu, 4 000 kg 
porumb, 40 000 kg sfeclă, 25 000 kg 
cartofi.

In încheiere, vorbitorul a făcut 
unele propuneri legate de îmbună
tățirea livrării îngrășămintelor chi
mice.

în bogatul bilanț al primilor trei 
ani ai cincinalului sînt incorporate și 
realizările obținute de oamenii mun
cii din județul Timiș — români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte na
ționalități — a spus la începutul cu- 
vîntării sale tovarășul Țg.
IfiSCU Pornind la înfăptuirea sar
cinilor mari ce ne revin în 
anul 1979 și pe întregul cinci
nal — a spus în continuare vor
bitorul — comitetul județean de 
partid are în vedere necesitatea 
organizării mai temeinice a pro
ducției și a muncii atît în industrie, 
unde sînt create acum condiții ca in
dicele de utilizare a mașinilor să ajun
gă la 90 la sută, cit și în agricultură, 
unde principalul obiectiv al activită
ții noastre il constituie creșterea po
tențialului productiv al pămîntului. 
Pentru infăptuirea acestui obiectiv, aș 
sugera organelor centrale de resort 
ca la elaborarea planurilor de lucrări 
hidroameliorative și de gospodărire a 
apelor, pentru viitorul cincinal, să 
aibă în vedere și programele de 
perspectivă elaborate, in acest sens, 
de comitetul județean de partid. De 
asemenea, cred că ar fi bine dacă 
organele centrale ar trece la elabo
rarea unui program de perspectivă 
privind dotarea unităților agricole cu 
noi mașini și utilaje, pe care să-1 su
pună dezbaterii activului de partid 
din agricultură, mecanizatorilor și 
specialiștilor.

Avînd izvorul autentic în gin- 
direa creatoare a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noua formă de organizare 
a agriculturii va asigura, fără îndo
ială, cadrul și instrumentul adecvat 
condițiilor actuale și de perspectivă 
ale Înfăptuirii politicii agrare a parti
dului — a spus tovarășul [g(]f|
COtOrig Vorbitorul s-a referit 
apoi la succesele obținute de agri
cultura județului Mureș în primii 
trei ani ai actualului cincinal, pe li
nia modernizării, concentrării pro
ducției și specializării unităților, 
arătînd. totodată, unele neajunsuri 
datorate îndeosebi stilului de muncă 
al organelor agricole județene. Vor
bitorul a propus apoi ca Consiliul 
National al Apelor să urgenteze lu
crările de regularizări și îndiguiri ne 
toate cursurile de apă din județ, iar 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare să declare un perimetru 
de 100 de mii hectare, supuse ero
ziunii și alunecărilor de profunzime, 
drept șantier national de lucru.

Tovarășul Alexandru Barbu 
a evidențiat în cuvintul său activita
tea Asociației economice intercoope- 
ratiste de creștere și îngrășare a por
cilor din Tulcea, care a reușit să ob
țină, an de an, rezultate bune în in
troducerea tehnologiilor noi de creș
tere și îngrășare a animalelor, spori
rea producției de carne pe unitatea 
de suprafață construită și pe fiecare 
animal, reducerea procentului de 
mortalitate.

în încheiere, vorbitorul a propus 
ca Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare să ia măsuri pen
tru îmbunătățirea conținutului pro
teic al tuturor furajelor combinate, 
corespunzător sporurilor de produc
ție planificate. De asemenea, el a 
propus să se studieze posibilitatea 
ca fabricile specializate din județul 
Tulcea să producă întreaga gamă de 
retete de furaje combinate si produ
se proteice, vitamine și săruri mine
rale solicitate de unitățile agricole.

Intre sarcinile de mare răspundere 
puse de partid în fața consiliilor ■ 
unice agroindustriale, a arătat tova
rășul Gheorghe Stoian, pe prl- 
mul plan stau creșterea potențialului 
productiv al pămîntului. realizarea 
programului de îmbunătățiri funciare.

în continuare, vorbitorul s-a referit 
la rezultatele obținute de stațiunea 
din Perieni în stabilirea tehnologii
lor și metodelor de folosire rațională 
a terenurilor în pantă, erodate, rezul
tate de care beneficiază nu numai 
unitățile agricole din județul Vaslui, 
ci și foarte multe unități din țară.

Aceste rezultate, a arătat vorbito
rul, demonstrează că terenurile ero
date de pe dealuri constituie o mare 
rezervă de pămînt, că se pot spori 
producțiile agricole de pe cele 7 mi
lioane hectare teren agricol în pantă 
din tara noastră.

în cuvintul său, tovarășul Cris- 
tache Moldoveanu 8 8rătat 
că agricultura județului Brăila a 
parcurs un drum ascendent în cele 
trei decenii care au trecut de la is
torica Plenară a C.C. al partidului din 
3—5 martie 1949. Numai in primii trei 
ani ai actualului cincinal, a spus 
vorbitorul, am realizat, în medie, pe 

hectarul cultivat, o producție de 
3 300 kg grîu și peste 5 000 kg po
rumb, cultură la care am obținut în 
1978 cu peste 135 000 tone porumb 
boabe mai mult decit in 1977. Tot
odată, efectivele de animale au spo
rit la taurine cu 11 la sută și la por
cine cu 22 la sută față de 1975.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
pentru înfăptuirea sarcinilor de pro
ducție prevăzute pentru anul în curs 
consiliile unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste din județ au tre
cut de pe acum la aplicarea unui șir 
de măsuri menite să asigure folosirea 
mai eficientă a pămîntului, o mai 
bună amplasare a culturilor. în ace
lași timp, au fost organizate unități 
etalon pentru producția vegetală și 
animalieră care vor deveni adevărate 
școli ale recoltelor mari și a căror 
experiență va fi generalizată în întreg 
județul.

In cuvîntul său, tovarășul 

Alexandru a ar^tat *n uitimn 
trei ani C.A.P. Salonta a reali
zat producții de 5 600—6 100 kg 
grîu la hectar, iar în zootehnie peste 
4 000 litri lapte pe vacă furajată, 8,2 
kg lînă la oaie tunsă și 260 ouă în 
medie de la o găină. Cu toate aces
tea. a subliniat vorbitorul, si la noi 
mai sint incă rfezerve nepuse ne de
plin in Valoare. Apreciind că infiin- 
tarea consiliului unic agroindustrial 
constituie o necesitate majoră a eta
pei actuale în agricultură. măsură 
primită cu deosebit interes de toti 
cooperatorii din Salonta. vorbitorul 
a exprimat dorința unanimă a aces
tora ca noile organisme să determine 
o îmbunătățire substanțială a activi
tății în toate sectoarele producției 
agricole.

Subliniind că în primii trei ani ai 
actualului cincinal producția globală 
în unitățile agricole și de industrie 
alimentară din județul Constanța a 
cunoscut o dinamică ascendentă a- 
jungînd în 1978 la circa 10 miliarde 
lei, tovarășul |gQn PopCSCU a 
arătat că deși în perioada 1976—1978 
pe ansamblul activității agricole s-au 
înregistrat sporuri de producție, re
zultatele obținute sînt sub prevede
rile planului, județul avînd restanțe 
la producția totală și fondul de stat. 
Lipsurile și neajunsurile în cea mai 
mare parte sint generate de cauze 
care își au izvorul in defecțiunile sti
lului nostru de muncă, privind acti
vitatea politico-organizatorică și teh
nică de conducere a producției și a 
muncii, combaterea risipei și negli
jenței.

Vorbitorul s-a referit apoi la mă
surile luate în județ pentru elimina
rea deficiențelor, între care a mențio
nat asigurarea necesarului de cadre 
calificate pentru irigarea culturilor, 
livrarea ritmică a îngrășămintelor 
chimice, precum și specializarea unor 
consilii unice pentru producerea de 
sămînță. Totodată, el a făcut unele 
propuneri privind modernizarea sis
temelor de irigații ipai vechi, extin
derea gamei de mașini și utilaje agri
cole cu indici tehnici superiori, adap
tarea mijloacelor de transport pentru 
condiții specifice cerealelor, legume
lor, fructelor și produselor anima
liere, perfecționarea pregătirii cadre
lor pentru activitatea de irigații.

Ca răspuns la eforturile făcute de 
partid și de stat pentru dezvoltarea 

și modernizarea agriculturii, lucră
torii din I.A.S. Miroslava-Iași, a spus 
tovarășul cornel Mardare, 
In cei trei ani ai cincinalului au re
alizat anual de la 2 800 vaci o pro
ducție medie de 4 150 litri lapte, iar 
de la un efectiv de 7 500 oi cite 9,3 kg 
lînă. Vorbitorul a menționat o seamă 
de măsuri ce vor fi luate în acest an 
în scopul obținerii unor rezultate și 
mai bune în toate domeniile de ac
tivitate.

în încheiere vorbitorul a propus 
Ministerului Agriculturii să stabi
lească Întreprinderile ce produc piese 
de schimb pentru utilajele folosite în 
zootehnie și să acționeze pentru îm
bunătățirea calității acestora, să fie 
întreprinse măsuri pentru livrarea 
Îngrășămintelor chimice în condiții 
mai bune.

Pornind de la hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1 februarie 1979, 
Consiliul unic agroindustrial Teiuș — 
a subliniat, în cuvintul său, tovară- 
ȘU1 Victor Drașoveanu - 8 
trecut imediat la aplicarea sarcinilor 
privind conducerea unitară a agri
culturii. Analiza întreprinsă în uni
tățile componente a arătat că în pri
mii trei ani ai cincinalului la pro
ducția vegetală au fost obținute 
rezultate, de la un an la altul mai 
bune, ceea ce demonstrează că în ca
drul consiliului există reale posibili
tăți pentru obținerea unor recolte si 
mai mari. în continuare vor fi luate 
măsuri menite să asigure mai buna 
amplasare a culturilor, concomitent 
cu folosirea mai judicioasă a fondu
lui funciar si cu eliminarea deficien
telor manifestate în organizarea pro
ducției si a muncii.

In fermele institutului nostru din 
Corbeanca, a _.
Stelian Dinescu
un nucleu de i 
potential de 7 000 
1 350 grame spor

cu un 
lapte și 

zilnic.

arătat
I, s'a 

taurine 
• litri 

mediu
Pe aceste efective lucrăm pentru 
a realiza în viitorii ani peste 8 000 
1 lapte și sporuri zilnice la nivel de 
1 500—1 700 grame. Dar problematica 
pe care o ridică creșterea și îngri
jirea celor 6,5 milioane de taurine 
este mult mai vastă și complexă. în 
acest sens, 
considerăm implicați în acest amplu 
program și ' " ' .
stabili noi tehnologii de exploatare, 
noi metode pentru valorificarea mai 
completă a pajiștilor naturale, a sub
produselor vegetale și industriale.

tovarășul 
realizat

noi, cei din cercetare, ne
am luat măsuri pentru a

Arătînd că măsurile elaborate de 
Plenara. C.C. al P.C.R. din februarie 
au fost primite cu viu interes de toți 
oamenii muncii din județul Sibiu, tova- 
rășa Heddi Sinonisa spus: In 
dețul nostru, prin aplicarea proiecte
lor de organizare a teritoriului, prin 
lucrările de îmbunătățiri funciare 
executate, suprafața arabilă a crescut 
în cei trei ani ai actualului cincinal 
cu 1 350 ha, depășindu-se sarcina pre
văzută în program. în continuare, re
ferindu-se la activitatea concretă a 
cooperativei din Tălmaciu. președinta 
unității a arătat că. în ciuda faptului 
că anul trecut au fost condiții clima
tice mai puțin favorabile, unitatea a 
obtinut importante sporuri de pro
ducție fată de anul precedent : la 
grîu cu 230 kg mai mult la hectar, la 
cartofi cu 2 800 kg. la lapte de vacă 
cu 230 litri pe vacă furajată etc.

In încheiere, vorbitoarea a făcut 
propuneri legate de mai buna dotare 
și activitate a unităților de mecani
zare care lucrează pe terenurile si
tuate pe pante, specifice județului 
Sibiu.

După cum este cunoscut — a spus 
în cuvîntul său tovarășul jgp 

horticultura aduceCeaușescu ~
o contribuție tot mai însemnată la 
constituirea fondului de stat, pentru 
o bună aprovizionare a populației, a 
industriei cu materii prime, precum 
și crearea unor disponibilități pentru 
export. Sarcinile mari care trebuie 
realizate în anii 1979—1980 necesită 
creșterea răspunderii tuturor specia
liștilor pentru aplicarea tehnologiilor 
astfel îneît să realizăm o producție 
totală de 10 milioane tone legume. 
11 njilioane tone cartofi, 4,7 milioane 
tone fructe și 3,5 milioane tone stru
guri. în acest sens vom acționa pen
tru a îmbunătăți structura sortimen
tală în horticultură, eșalonarea obți
nerii producției pe tot timpul anului 
prin cultivarea in cîmp. in spații pro
tejate, prin extinderea capacităților 
de păstrare a legumelor, cartofilor, 
fructelor, strugurilor de masă, cit și 
prin semiindustrializarea și industria
lizarea acestora sub diferite forme, 
în încheiere, vorbitorul a subliniat 
sarcinile ce revin lucrătorilor din
acest sector pentru sporirea continuă 
a producției de legume, fructe și 
struguri.

In județul Mehedinți — a arătat 
tovarășul Octavian Socol - am 
beneficiat în cincinalul acesta de In
vestiții însumînd 2,2 miliarde lei, 
sumă materializată în dezvoltarea 

bazei tehnico-materiale. Ca urmare, 
producțiile agricole vegetale și ani
male au crescut continuu, ceea ce 
ne-a permis să livrăm la fondul de 
stat importante cantități de po
rumb, carne și lapte. Vorbitorul 
a menționat că atît în sectorul ve
getal, cit și In zootehnie s-au mani
festat deficiențe care au dus în unele 
unități la producții necorespunzătoa
re. în spiritul hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 1 februarie 1979. al in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a spus In încheiere vorbi
torul, comitetul județean de partid a 
stabilit un program de măsuri me
nit să înlăture grabnic neajunsurile 
existente în toate sectoarele agricul
turii mehedințene.

Preocupați de realizarea unei zoo- 
tehnii moderne, eficiente, oamenii 
muncii din județul Timiș care lu
crează în sectorul de creștere a ani
malelor, a relatat în cuvintul său to
varășul valeriu Lazenta, au 
reușit să asigure sporirea continuă a 
efectivelor. Trebuie spus însă că acest 
important sector al agriculturii iu- 
dețului Timiș a înregistrat, an de an. 
nerealizări de plan la efective și pro
ducții. Acționînd în lumina hotărîrl- 
lor plenarei C.C. al P.C.R. din 1 fe
bruarie, anul curent, situăm in cen
trul preocupărilor lichidarea neajun
surilor de pînă acum. Printre altele 
acționăm pentru o mai bună folosire 
a specialiștilor veterinari, conform 
pregătirii lor. în acest scop. în cele 
33 consilii unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, recent constituite, 
au fost promovate. în funcția de me
dic Veterinar-șef, cele mai competente 
cadre veterinare. Totodată, un număr 
însemnat de medici și tehnicieni de 
la circumscripțiile veterinare au fost 
repartizați în unitățile cooperatiste.

După ce a prezentat rezultatele 
obținute de oamenii muncii din in
dustria și agricultura județului Bu
zău în acești primi trei ani ai cin
cinalului, tovarășul Vasile Potop 
a prezentat măsurile care se între
prind acum pentru realizarea inte
grală a sarcinilor de plan pe acest an.

Subliniind importanța deosebită a 
noilor măsuri cu privire la îmbună- 

” tățirea conducerii și planificării uni
tare a agriculturii, vorbitorul a ară
tat că în aceste zile lucrătorii de pe 
ogoarele buzoiene, organizați în cele 
18 consilii unice agroindustriale, ac
ționează energic pentru pregătirea în 
bune condiții a insămînțărilor de 
primăvară.

Vă rog să-mi permiteți — a spus 
vorbitorul în încheiere — să folo
sesc. acest prilej pentru a reafirma 
aprobarea deplină a comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii din județul 
Buzău față de politica externă pro
movată de conducerea partidului, 
față de activitatea neobosită desfă
șurată pe plan extern de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cuvîntul său, tovarășa QoiTi*  
stanța Semeniuc 3 arătat lă 
C.A.P. Tîrgu Trotuș — Bacău, în 
care lucrează dispune de tere
nuri în pantă slab productive, fapt 
pentru care activitatea a fost ori
entată mai cu seamă către creș
terea animalelor, pomicultură si le
gumicultura. în acest scop a fost 
amenajat un sistem de irigații, exe
cutat un volum mare de îmbunătă
țiri funciare, de modernizări în vii și 
livezi. Rezultatele de pînă acum sînt 
bune, dar nu ne mulțumesc pe de
plin — a spus vorbitoarea. în conti
nuare a menționat necesitatea dotă
rii sectorului unic de mecanizare cu 
mașini specifice pentru executarea 
lucrărilor în vii și livezi, în legumi
cultura si pentru recoltarea furajelor. 
De asemenea, a arătat că unitatea 
întîmpină greutăți în ceea ce pri
vește realizarea unor obiective de in
vestiții datorită lipsei unor materiale.

în cuvîntul său, tovarășul EtgSS 
LadiSlOU 3 exPr*mat sentimentele 
de mulțumire și de satisfacție ale 
tuturor lucrătorilor ogoarelor, ro
mâni și maghiari, din județul Har
ghita, pentru măsurile adoptate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 1 februa
rie a.c. Referindu-se apoi la progra
mul de măsuri stabilit pentru acest 
an. el a arătat că acesta deschide 
perspectiva transformării tuturor uni
tăților agricole în puternice centre de 
producție. Astfel, prin asocierea com
plexului de sere cu fermele legumi
cole ale C.A.P. din Cristuru Secuiesc 
și Secuieni se constituie o unitate 
capabilă să realizeze producții spo
rite de legume. In pomicultură, prin 
asocierea fermelor I.A.S. cu fermele 
cooperativelor agricole se va trece 
la organizarea de noi plantații mo
derne, intensive. în sectorul zoo
tehnic, a menționat vorbitorul, se 
acționează pentru creșterea procen
tului de natalitate la 85 la sută 
la bovine și 98 la sută la 
ovine, pentru reducerea sacrificărilor 
și a mortalităților, sporirea efective
lor totale și matcă, pentru îmbună
tățirea potențialului productiv al 
acestora.

In vedeiea folosirii rationale a 
fondului funciar — a spus tovarășul 
Nicolae Mantz - în BCtualul 
cincinal au fost alocate importante 
mijloace materiale pentru sporirea 
potențialului de producție a unor în
tinse suprafețe de teren agricol. 
Avind în vedere că din cele 110 mii 
ha amenajări locale de irigații pre
văzute în plan pe anii 1979—1980, 
sînt identificate, pînă în prezent, 
numai jumătate, noi. Departamentul 
îmbunătătjrilor funciare trebuie ca 
împreună cu unitățile de specialitate 
ale consiliilor populare județene să 
intensificăm acțiunea de identificare 
a noi suprafețe, în semestrul doi al 
acestui an fiind necesar să se treacă 
la elaborarea documentației tehnice 
și să se organizeze executarea unor 
lucrări. De asemenea, ne vom preocu
pa pentru introducerea în proiecte a 
unor soluții tehnologice și construc
tive noi, care să asigure reducerea 
costului de investiții și a consumului 
de carburanți și materiale. '

După ce a relevat bunele rezultate 
obținute în ultima perioadă de uni
tățile componente ale Consiliu
lui unic agroindustrial Scornicești. 
tovarășul vasile Bărbulescu 
a subliniat marile avantaje pe care 
le oferă noua structură organizato
rică a agriculturii. Pentru ca aceste 
avantaje să poată fi valorificate din 
plin, a arătat vorbitorul, este nevoie 
de concentrarea tuturor forțelor ma
teriale și umane. în acest sens, el a 
făcut propuneri vizînd activitatea 
specialiștilor din economie. îneît 
munca lor să constituie un sprijin 
mai eficient pentru producția agri
colă. In încheiere vorbitorul a asi
gurat conducerea partidului că locui
torii din Scornicești își vor mobiliza 
si mai puternic forțele pentru a ob
ține rezultate tot mai bune.

Organizarea sectorului unic de me
canizare — a arătat în cuvîntul său 
tovarășul Ștefan Burtea - re- 
prezintă o excepțională importanță, 
care va determina o calitate nouă, 
superioară, a întregii activități din 
acest sector. Toți lucrătorii din sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii din județul Suceava au primit 
cu viu interes măsurile ca plata lu
crărilor efectuate, inclusiv retribuția 
lor. să fie legate de producția reali
zată si s-au angajat ferm să acțio
neze pentru obținerea unor producții 
agricole cît mai mari în 1979.

Pentru îmbunătățirea activității de 
viitor solicităm să se ia măsuri în 
scopul asigurării pieselor de schimb 
pentru tractoare, care nu pot fi re
condiționate și nici fabricate cu mij
loace proprii. De asemenea, propu
nem ca repartițiile de produse petro
liere să fie defalcate, în cote, pe se
zon de lucrări, corelate cu necesita
tea executării acestora la timp, fără 
a tine seama de lună sau trimestru.

După ce a exprimat acordul șl 
adeziunea deplină ale lucrătorilor din 
agricultura județului Arad față de 
măsurile hotărîte de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1 februarie, tovarășul 
Mihai Eichners a referit Ia ac
tivitatea și sarcinile Oficiului jude
țean de reproducție și selecție a ani
malelor, arătînd că acesta și-a con
centrat îndeosebi acțiunile spre 
creșterea natalității și selecția unor 
reproducători de înaltă valoare 
zootehnică. Ca urmare, în perioada 
1976—1978 indicele de natalitate a 
crescut. Pentru îmbunătățirea calității 
efectivelor la bovine, înlocuirea re
formei și creșterea măteii, în județ 
au fost organizate ferme specializate 
pentru creșterea vițeilor de prăsilă 
din rasa Bălțată românească. Vorbi
torul s-a referit apoi,la unele defi
ciente din activitatea Oficiului jude
țean de reproducție si selecție.

Urmărind neabătut înfăptuirea 
prețioaselor indicații pe care ni le-a 
dat tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor de lucru în jude
țul nostru, sucevenii au obținut în 
ultimii ani rezultate bune în spori
rea efectivelor și producțiilor anima
liere — a spus la începutul cuvîntu- 
îui său tovarășul Gheorghe Aca- 
trinel. T'nînd seama de sarcinile 
mari ce ne revin — a spus în con
tinuare vorbitorul — am revăzut și 
completat programele speciale ale 
județului cu noi măsuri menite să 
conducă la sporirea producțiilor.

Referindu-se la unele probleme cu 
care se confruntă activitatea lucră
torilor din agricultura județului Su
ceava, vorbitorul a solicitat sprijinul 
organelor centrale privind dotarea cu 
mașini.

Punînd în practică prețioasele ori
entări și indicații ce ni le-a dat 
secretarul general al partidului cu 
prilejul vizitei de lucru efectuate la 
Stațiunea de cercetare și producție 
pomicolă Caransebeș în toamna anu
lui trecut — a spus în cuvîntul său 
tovarășul Nicolae Vulpeș — 
ne-am reconsiderat întreaga activi
tate privind ritmul de dezvoltare și 
intensificare a pomiculturii. elabo- 
rind un program nou. menit să răs
pundă cerințelor de refacere mai ra
pidă a patrimoniului- pomiculturii 
județului nostru — acțiune ce se va 
încheia pînă în 1985.

Pentru a sprijini activitatea consi
liilor unice ne-am întocmit un pro
gram concret de măsuri prin care 
urmărim concentrarea și specializa
rea plantațiilor pomicole pe masive 
mari consacrate, extinderea speciilor 
pomicole deficitare (cireș, vișin, nuc, 
arbuști fructiferi) ; organizarea a încă 
6 asociații pomicole în sectorul coope
ratist și gospodăriile populației ; asi
gurarea materialului săditor pomicol 
de.valoare biologică ridicată necesar 
refacerii patrimoniului pomicol al ju
dețului.

In cuvîntul său, tovarășul
Tîrnâveanu 3 prezentat citeva 
din realizările pe care întreprinde
rile agricole de stat din județul Cluj 
le-au obținut pe primii trei ani din 
actualul cincinal. Vorbitorul a ară
tat totodată că rezultatele obținute 
rămîn sub posibilitățile existente, 
costurile de producție sînt uneori 
prea mari. Unii indicatori de efi
cientă au rămas nerealizati.

Cadrul nou instituit, prin crearea 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste — a spus vorbi
torul — ne dă garanția folosirii și 
gospodăririi mai rationale a fondului 
funciar, a bazei tehnico-materiale.

In încheiere, el a făcut unele pro
puneri vizind dimensionarea ferme
lor de taurine, asigurarea sistemei 
de mașini necesare recoltării furaje
lor de pe terenurile în pantă, asigu
rarea furajelor concentrate.
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Secțiunea pentru industria miniera, petrol, 
geologie și energetică

Lucrările secțiunii au fost 
conduse de tovarășul Ilie Verdeț. 
Au participat tovarășii Gheor
ghe Cioară și Vasile Patilinet. 
In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul un număr de 3b de to
varăși. Vorbitorii au dat o înaltă 
apreciere inițiativei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru orga
nizarea acestei consfătuiri, care 
asigură un cadru larg de parti
cipare ia solutionarea probleme
lor maiore legate de bunul mers 
al întregii activități economice 
și sociale. Referindu-se la suc
cesele importante obținute în 
realizarea planului pe primii 
trei ani ai cincinalului, vorbito
rii au exprimat hotărîrea fermă 
a colectivelor pe care le re
prezintă de a munci cu abnega
ție pentru îndeplinirea integra
lă a sarcinilor pe anii 1979—1980 
și a prevederilor Programului 
suplimentar aprobat de Confe
rința Națională a P.C.R.

Totodată, participant^ la dez
bateri au analizat în mod critic 
și autocritic unele neajunsuri 
manifestate în 'sectoarele în care 
își desfășoară activitatea Si au 
făcut numeroase propuneri pen
tru eliminarea acestora si îmbu
nătățirea activității. Multe din 
aceste propuneri au rezultat cu 
ocazia recentelor adunări ge
nerale ale oamenilor muncii din 
secții. întreprinderi șl centrale 
industriale.

Propunerile supuse atenției au 
vizat. în principal, intensificarea 
lucrărilor de cercetare si pros
pecțiuni geologice pentru toate 
resursele de materii prime mi
nerale, cu accent deosebit pe 
resursele energetice, atragerea în 
circuitul economic a unor sub
stanțe minerale utile cu conținut 
scăzut. De asemenea, s-a accen
tuat însemnătatea valorificării 
în mai mare măsură a resurse
lor energetice secundare, scurtă
rii ciclului cercetare—prospecți
uni—punere în exploatare, în 
paralel cu extinderea metodelor 
moderne de investigare geologi
că și geofizică și s-a subliniat 
necesitatea construirii în tară 
de aparatură geofizică de o înal
tă tehnicitate și randament.

Mai multi vorbitori s-au refe
rit la realizarea întocmai a pro
gramelor de dotare si mecani
zare a lucrărilor din minerit și 
industria extractivă de țiței și 
gaze, programe aprobate de 
conducerea partidului. în acest 
context, s-a evidențiat necesi
tatea aplicării neintîrziate a mă
surilor privind folosirea deplină 
a capacităților de producție, în 
principal a celor din carierele

Secțiunea pentru industria metalurgică 
si construcții de mașini

Lucrările secțiunii au fost 
conduse de tovarășul Gheorghe 
Oprea. A participat tovarășul 
Gheorghe Pană.

Cei 46 de vorbitori care au 
luat cuvintul au subliniat în mod 
unanim contribuția deosebită a 
secretarului general al partidu
lui la dezvoltarea continuă a in
dustriei metalurgice si a con
strucțiilor de mașini, principale
le sectoare ale industriei noas
tre socialiste. A fost apreciată 
însemnătatea măsurilor adopta
te de conducerea de partid în 
1978 pentru perfectionarea me
canismului economico-financiar, 
pentru ridicarea pe o nouă 
treaptă a autoconducerii munci
torești si a autogestiunii. în ex
punerile lor. vorbitorii au înfă
țișat o serie de realizări, precum 
și experiența pozitivă din uni
tățile pe care le reprezintă, re- 
levind că în anul 1978 a sporit 
preocuparea colectivelor de oa
meni ai muncii pentru realizarea 
calitativ superioară a sarcinilor 
trasate de Congresul al XI-lea 
și de Conferința Națională ale 
partidului.

Referindu-se la sarcinile ce 
revin celor două ramuri din pla
nul national unic de dezvoltare 
economico-socială pe anul 1979, 
vorbitorii au scos in evidență 
caracterul realist al acestora, 
gradul inalt de fundamentare 
științifică a sarcinilor, faptul că 
pregătirea planului s-a făcut mai 
bine decit în anii anteriori. Si 
în acest cadru a fost subliniată 
contribuția esențială a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la o- 
rientarea clară și hotărită a pre
ocupărilor vizînd crearea prin 
plan a condițiilor de creștere 
mai accentuată a eficientei eco
nomice, pentru convertirea acu
mulărilor cantitative într-o nouă 
calitate, superioară.

Participants la dezbateri au 
analizat, în spirit critic și auto
critic. o serie de neajunsuri ce 
s-au manifestat in activitatea 
unităților de producție, a unor 
centrale, ministere și organe 
centrale de sinteză, preconizînd 
soluții și măsuri capabile să 
conducă la prevenirea «i elimi
narea lipsurilor, la o îmbunătă
țire radicală a întregii activități. 
A fost criticat faptul că nu 
totdeauna s-a acționat cu holă- 
rire si competentă pentru pune
rea în funcțiune a noilor capa
cități de producție la termen, 
pentru realizarea integrală a pa
rametrilor tehnico-economici 
proiectați, precum si insuficien
ta preocupare pentru utilizarea 
cit mai deplină a capacităților 
existente, pentru mai buna or
ganizare a producției si a mun-

Secțiunea pentru
Lucrările secțiunii au fost 

conduse de tovarășul Ion Pățan. 
Au luat parte tovarășii Teodor 
Coman și Ion Ursu. 

de lignit și a instalațiilor de fo
raj, prin asigurarea integrală a 
forței de muncă calificate, a 
pieselor de schimb, realizarea la 
timp și de bună calitate a lu
crărilor de întreținere si repara
ții, precum și eliminarea defi
ciențelor în organizarea muncii 
și respectarea disciplinei tehno
logice. Totodată, a fost accen
tuată necesitatea accelerării li
vrărilor de utilaje și instalații, 
care să asigure o siguranță spo
rită în exploatare, precum și a 
grăbirii introducerii in fabrica
ția de serie a autobasculantelor 
de mare tonaj.

Mai mulți vorbitori s-au refe
rit la unele neajunsuri manifes
tate in ramura energiei elec
trice. Astfel, în anul 1978 și în 
primele două luni din acest an, 
datorită neefectuării lucrărilor 
de reparații la unele grupuri 
energetice, precum și nepunerii 
in funcțiune în anul 1978 a unor 
grupuri noi s-au creat dificul
tăți în asigurarea puterii și 
energiei electrice necesare con
sumatorilor. De aceea, au sub
liniat vorbitorii, se impune ur
gentarea execuției lucrărilor de 
investiții la grupurile energetice 
restante și punerea lor neîntîr- 
ziată in funcțiune. în același 
timp, reprezentanții unităților de 
producție, transport și distribu
ție a energiei electrice s-au an
gajat să depună eforturi sporite 
pentru reducerea în continuare 
a consumurilor proprii tehnolo
gice la producerea energiei elec
trice și termice, precum și pen
tru diminuarea pierderilor în 
rețele.

Dezbaterile au subliniat, de 
asemenea, importanța pe care o 
are îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și de viață 
ale celor care lucrează în aces
te ramuri pentru asigurarea ne
cesarului de forță de muncă și 
stabilizarea cadrelor. S-a rele
vat, în acest cadru, necesitatea 
intensificării ritmului construirii 
de locuințe și alte obiective so
ciale, îndeosebi în bazinul mi
nier Oltenia.

Participant!! la dezbateri s-au 
angajat ca in cinstea mărețelor 
evenimente care vor avea loc în 
acest an — Congresul al XII-lea 
al partidului și cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei 
noastre de sub dominația fascis
tă — să nu precupețească nici 
un efort pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de înaltă răs
pundere care le revin, pentru ri
dicarea României socialiste pe 
noi culmi de progres și civili
zație.

cii, lipsa gospodăririi judicioase 
a materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei, ca 
și nerespectarea planului de coo
perare și a obligațiilor asumate , 
prin contracte.

S-a subliniat în mod deosebit 
necesitatea accelerării ritmului 
de înnoire a producției și, legat de 
aceasta, a asigurării unei creșteri 
mai substanțiale a gradului de 
calificare și pregătire a forței 
de muncă. Pentru asigurarea 
unor condiții mai bune de înde
plinire a indicatorilor planului 
pe 1979, pentru o creștere cali
tativă a întregii activități din 
întreprinderi, precum și pentru 
eliminarea neajunsurilor semna
late, participantii la dezbateri 
au făcut un număr de 103 pro
puneri. vizînd principalele do
menii ale activității nu numai 
din întreprinderi și centrale, ci 
și din ministere și organe de 
sinteză. Rețin atenția indeosebi 
propunerile referitoare la asi
gurarea și menținerea stocurilor 
tehnologice de materii prime și 
materiale pentru garantarea rea
lizării integrale și ritmice a pro
ducției fizice, a. utilizării efi
ciente a capacităților de produc
ție și menținerii continuității în 
fabricație ; asigurarea resurselor 
materiale, în concordantă cu 
prevederile planului și cu ne
voile pentru lichidarea restante
lor ; stabilirea măsurilor adec
vate pentru ridicarea calității pro
ducției și mărirea fiabilității pro
duselor ; asigurarea din vreme a 
documentațiilor de execuție pen
tru utilajele destinate noilor o- 
biective, concomitent cu grăbirea 
ritmului de lucru pe șantiere ; 
introducerea în circuitul econo
mic a tuturor resurselor mate
riale, inclusiv a celor imobili- 
zâte în stocuri, ca și a materia
lelor secundare rezultate din 
diferite procese tehnologice ; 
reducerea cit mai accentuată a 
consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și ener
gie, instituirea unui deplin simt 
gospodăresc pentru prevenirea 
risipei ; raționalizarea în mai 
mare măsură a lucrărilor de 
birou, a evidenței primare, 
prin perfecționarea sistemului 
informațional și introducerea pe 
scară mai largă a tehnicii mo
derne de calcul.

Totodată, vorbitorii au expri
mat hotărîrea fermă a colecti
velor pe care le reprezintă de 
a munci neabătut pentru în
făptuirea exemplară a sarcini
lor ce le revin și s-au angajat 
de a nu precupeți nici un 
efort pentru realizarea înainte 
de termen a sarcinilor cincina
lului actual.

industria chimică
Cei 35 de vorbitori s-au referit 

pe larg la succesele dobindite de 
colectivele din industria chimică 
in cei trei ani care au trecut din

acest cincinal, rezultate ce de
monstrează cu claritate viabili
tatea hotărîrilor partidului cu 
privire la dezvoltarea dinamică 
a chimiei românești în ansam
blul modernizării întregii indus
trii. Au fost unanim apreciate 
orientările trasate de conduce
rea partidului, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în legătură 
cu dezvoltarea prioritară a unor 
sectoare cum sînt petrochimia*  
firele și fibrele sintetice. îngră- 
șămintele chimice, cauciucul 
sintetic, creșterea volumului și 
diversificarea puternică a pro
duselor anorganice prin valori
ficarea zăcămintelor de sare, 
sulf, potasiu și alte resurse ale 
țării, sporirea ponderii chimiei 
de sinteză fină și de mic tonaj, 
îndeosebi a producției de eolo- 
ranți, auxiliari, reactivi și cata
lizatori. ,

Participantii la dezbateri au 
arătat, totodată, că in această 
perioadă s-au semnalat o serie 
de neajunsuri în ceea ce pri
vește îndeplinirea sarcinilor de 
plan la unele sortimente, pune
rea in funcțiune a unor obiec
tive de investiții, asimilarea 
unor produse noi, încadrarea în 
limitele normelor de consum. A 
fost acordată o atenție deosebită 
cauzelor ce au condus la nea
junsurile menționate, s-au ana
lizat, cu un profund spirit cri
tic și autocritic, deficientele. în 
acest context, vorbitorii au dat 
expresie hotărîrii unanime de 
a-și intensifica eforturile în ve
derea recuperării restantelor 
înregistrate, atît în ceea ce pri
vește planul de producție, cit și 
în celelalte domenii, avînd în 
vedere că In anul în curs se 
prevede o sporire a producției 
cu peste 18 la sută față de 1978. 
Au fost subliniate, în același 
timp, preocupările factorilor de 
răspundere, ale tuturor oameni
lor muncii din industria chi
mică pentru realizarea amplului 
program de investiții din actua
lul cincinal.

Pornind de la rolul cercetării 
științifice șl ingineriei tehno
logice în impulsionarea pro
cesului de modernizare a în
tregii activități, a fost subli
niată contribuția însemnată a

Secțiunea pentru construcții
Lucrările secțiunii au fost 

conduse de tovarășii Constantin 
Dâscălescu și Ion Dincă. A luat 
parte tovarășul Richard Winter. 
Intr-o vie atmosferă de iucru, 
participantii la lucrările secți
unii au dezbătut temeinic mo
dul in care au fost înde
plinite sarcinile de investiții- 
construcții in primii trei ani 
ai cincinalului, lipsurile care 
s-au manifestat în această pe
rioadă, cauzele care le-au deter
minat, precum și măsurile c» 
se impun a fi luate in continua
re în vederea îmbunătățirii 
radicale a muncii și creșteri1 
răspunderii fiecărui lucrător.

Cei 47 de vorbitori au expri
mat adeziunea unanimă față de 
politica internă și internațională 
a partidului și statului, hotărîrea 
nestrămutată de a transpune in 
viață indicațiile de excepțională 
însemnătate date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitelor efectuate pe marile 
șantiere de construcții ale tării.

Relevînd rezultatele pozitive 
obținute în realizarea și pune
rea în funcțiune a unor impor
tante capacități și obiective de 
investiții industriale și agro
zootehnice, construcții de locu
ințe și dotări social-culturale, 
care au contribuit la sporirea 
potențialului economic al patriei, 
la ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui, participantii la dezbateri au 
analizat, în spirit critic și auto
critic neajunsurile serioase care 
se mai manifestă in activitatea 
de investitii-construcții. Astfel, 
au fost criticate insuficienta 
preocupare pentru pregătirea și 
asigurarea din timp a documen
tațiilor de execuție, a amplasa
mentelor și a utilajelor tehnolo
gice. dispersarea mijloacelor 
tehnice și a forței de muncă pe 
un număr mare de șantiere, fo
losirea incompletă a Utilajelor și 
mijloacelor de transport din do
tare, slaba preocupare pentru 
extinderea industrializării lucră
rilor și a micii mecanizări. Tot
odată, au fost relevate unele 
neajunsuri care se mențin ia 
organizarea producției și a mun
cii pe șantiere, în recrutarea, 
calificarea, utilizarea și asigura
rea stabilității forței de muncă, 
în extinderea acordului global, 
asigurarea unei aprovizionări 
ritmice și în conformitate cu 
necesitățile șantierelor și punc
telor de lucru. Vorbitorii au 
criticat situația nesatisfăcătoare 
în ceea ce privește încadrarea 
în normele de consum planifi
cate datorită consumurilor incă 
ridicate de materiale și energie,

Secțiunea pentru
Lucrările secțiunii au fost 

conduse de tovarășul Virgil 
Cazacu. Au participat tovarășii 
Lina Ciobanu și Ion Iliescu.

în cuvintul lor. cei 41 de vor
bitori au dat o înaltă apreciere 
inițiativei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a organiza aceas
tă consfătuire, au subliniat im
portanta măsurilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie 1978, cu privire la perfec
tionarea organismului economi
co-financiar și contribuția ho- 
tărîtoare a secretarului general 
al partidului la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

în cadrul dezbaterilor, parti
cipantii au pus un accent deose
bit pe căile și mijloacele prin 
care se acționează in toate uni
tățile industriei ușoare pentru 
traducerea in viată a hotărîrilor 
partidului privind valorificarea 

Institutului central de chimie, 
a unităților sale de cercetare în 
elaborarea tehnologiilor mo
derne, realizarea unor materiale 
noi, de mare valoare econo
mică. Numeroși vorbitori au 
subliniat necesitatea îmbunătă
țirii continue a indicatorului 
producție netă care ilustrează 
creșterea valorii nou create, a 
eficienței economice în ansamblu, 
sporirii accentuate a produc
tivității muncii, utilizării la pa
rametrii superiori a capacităților 
de producție, reducerii consu
murilor de materii prime, mate
riale și energie, înnoirii și mo
dernizării producției.

Una din temele centrale ale 
dezbaterilor a constituit-o și 
preocuparea pentru îmbunătă
țirea continuă a calității produ
selor, domeniu în care s-au în
registrat numeroase realizări, 
dar unde au mai rămas sufi
ciente resurse nevalorificate. 
Numeroși vorbitori au insistat 
asupra necesității impulsionării 
procesului de asimilare a pro
duselor noi cu caracteristici teh
nice și calitative superioare, de 
îmbunătățire a celor aflate in 
fabricația curentă, respectării 
întocmai a rețetelor și tehnolo
giilor, a disciplinei de produc
ție, a tuturor factorilor ce 
concură la creșterea calității. 
A fost relevată însemnătatea 
perfecționării conlucrării din
tre cercetare, învățămînt și pro
ducție în scopul promovării noi
lor cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane.

în cursul lucrărilor, vorbitorii 
au făcut numeroase propuneri 
vizînd perfecționarea aprovizio
nării cu materii prime și mate
riale. creșterea ritmului de lu
cru pe șantierele de investiții in 
special la obiectivele prioritare 
ale acestui cincinal, sporirea 
productivității muncii, realiza
rea ritmică a tuturor sortimente
lor planificate, asigurarea cali
tății și competitivității produ
selor. a lucrărilor de revizii și 
reparații ale utilajelor si insta
lațiilor tehnologice, creșterea 
continuă a eficientei economice 
în toate sectoarele chimiei. în
cheierea la timp a contractelor 
atît pentru piața internă, cît 
și pentru export.

deficientelor existente în gospo
dărirea materialelor pe șantiere, 
precum și calitatea necorespun
zătoare a unor materiale, prefa
bricate și confecții livrate de 
industrie, îndeosebi pentru con
strucțiile de locuințe. în același 
timp, s-a apreciat că asimilarea 
în fabricație, producerea și in
troducerea în proiecte a unor 
materiale noi și eficiente se fac 
intr-un ritm prea lent, care nu 
ține pasul cu cerințele economi
ei, cu progresul tehnic.

în contextul analizării neajun
surilor existente s-au făcut nu
meroase propuneri, menite să 
contribuie la îmbunătățirea 
muncii, la ridicarea nivelului 
calitativ al lucrărilor de con
strucții, la creșterea eficientei 
economice, accelerarea ritmului 
de lucru pe șantiere în vederea 
punerii la termen in funcțiune 
a obiectivelor planificate in 
acest an și lichidării rămîneri- 
lor ip urmă.

S-au făcut propuneri privind 
introducerea în proiecte a unor 
soluții tehnice moderne și eco
nomicoase. a unor materiale noi 
și eficiente. în scopul ușurării 
construcțiilor șl reducerii con
sumurilor de materiale si a cos
tului investițiilor. solutionarea 
operativă a problemelor de a- 
provizionare tehnico-materiala) a 
șantierelor, asigurarea cu piese 
de schimb necesare, creșterea 
calificării și specializării cadre
lor. întărirea ordinii si discipli
nei in muncă. în scopul recupe
rării rămînerilor în urmă și a- 
sigurării punerii în funcțiune la 
termenele planificate a capaci
tăților de producție, s-a cerut 
ministerelor beneficiare si uni
tăților furnizoare urgentarea li
vrării utilajelor tehnologice. în 
ordinea necesară la montaj. în 
scopul realizării integrale a pro
gramului de locuințe s-a subli
niat necesitatea accelerării pu
nerii în funcțiune a fabricilor de 
panouri mari prefabricate, a 
unor noi balastiere, precum și a 
dotării cu unele utilaje de mare 
productivitate și mijloace de 
mică mecanizare a unităților ju
dețene de construcții.

S-au făcut propuneri pentru 
organele centrale privind sim
plificarea si scurtarea duratelor 
de avizare a documentațiilor 
tehnico-economice in vederea 
creării condițiilor de începere si 
punere în funcțiune la termen 
a obiectivelor de investiții, do
tarea institutelor județene de 
proiectări cu aparatură de calcul 
în scopul scurtării duratelor de 
elaborare a proiectelor.

industria ușoară•
superioară a materiilor prime 
și materialelor, diversificarea și 
Înnoirea continuă a structurii 
sortimentale a producției. îm
bunătățirea calității si a modu
lui de prezentare a produselor, 
aprovizionarea tot mai îmbelșu
gată a oamenilor muncii cu bu
nuri de larg consum, crearea 
unor disponibilități tot mai mari 
pentru export.

împărtășind din experiența 
colectivelor de oameni ai muncii 
în care își desfășoară activita
tea, vorbitorii au subliniat nece
sitatea intensificării eforturilor 
pentru economisirea materiilor 
prime, materialelor, valorifica
rea pe scară tot mai largă a re
surselor secundare. Arătînd că 
în toate unitățile industriei 
ușoare se întreprind acțiuni pen
tru diminuarea consumului de 
combustibil și energie electrică, 
vorbitorii au subliniat necesita
tea extinderii inițiativelor valo

roase, găsirii de noi soluții 
pentru reducerea în continuare 
a consumurilor și micșorării pe 
această cale a cheltuielilor ma
teriale și de producție.

Participantii la dezbateri au 
relevat, de asemenea, preocupă
rile pentru pregătirea și perfec
ționarea personalului muncilor, 
evidențiind importanța pe care 
o dobindesc, in contextul dotă
rii cu mașini moderne, acțiunile 
de policalificare profesională. 
Luind în dezbatere folosirea 
timpului de lucru și a utilajelor, 
vorbitorii au arătat că printr-o 
mai bună organizare a procesu
lui de producție, a fluxului teh
nologic, cu resursele de care 
dispune industria ușoară, se pot 
realiza cantități sporite de bu
nuri cu cheltuieli tot mai mici. 
In acest context, ei au arătat 
măsurile care se întreprind in 
fiecare unitate de producție 
pentru folosirea cu randament 
sporit a utilajelor, eforturile pe 
care specialiștii, ceilalți lucră
tori din întreprinderile de pro
ducție le depun pentru realiza
rea cu forțe proprii de noi uti
laje, dispozitive și instalații, 
reducind astfel tot mai mult 
cheltuielile de Import.

De asemenea, au fost relevate 
greutățile și neajunsurile cu 
care se confruntă încă unitățile 
de producție, mai ales din cauza 
neacoperirii din timp a pla
nului cu contracte, aprovizionă
rii neritmice, a nerespectării 
programelor de cooperare în 
producție. Totodată, au fost cri
ticate cazuri de insuficientă 
fundamentare și corelare a in
dicatorilor de plan, desele mo
dificări de sarcini și indicatori, 
care influențează negativ pre
gătirea și desfășurarea produc
ției.

Participantii au făcut nume
roase propuneri care vizează :

Secțiunea pentru transporturi și telecomunicații
Lucrările secțiunii au fost 

conduse de tovarășul Ion Ioniță. 
A participat tovarășul Ștefan 
Mocuța.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul 43 de tovarăși. în 
intervențiile lor. vorbitorii au 
exprimat hotărirea colective
lor de muncă din unitățile 
de transporturi și telecomuni
cații de a îndeplini neabă
tut sarcinile stabilite de Con
gresul al XI-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, 
de a transpune în practică 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind folosirea în 
mod rațional a mijloacelor de 
transport în vederea asigurării 
integrale a necesităților in acest 
domeniu al economiei naționale 
și sporirea eficientei în exploa
tare. Întărirea ordinii, discipli
nei și spiritului de răspundeie 
în toate sectoarele de transport 
și telecomunicații.

în cadrul dezbaterilor au fost 
înfățișate pe larg rea'izările din 
acest domeniu în primii trei ani 
ai actualului cincinal, ritmurile 
și proporțiile in care se dezvoltă 
transporturile și telecomunica
țiile, în concordantă cu necesi
tățile economico-sociale ale țări’, 
ale cooperării internaționale.

Participantii la dezbateri au 
evidențiat importanta realizării 
unui sistem unitar și coordonat 
al transporturilor de mărfuri și 
de persoane, feroviar, auto și 
naval, care să conducă la creș
terea eficientei pe fiecare mijloc 
de transport, într-o strînsă core
lație cu cerințele dezvoltării 
armonioase a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țârii. 
O atenție deosebită a fost acor
dată activității din domeniul 
transporturilor navale, preocu
părilor pentru darea în folosință 
la termen a importantelor obiec
tive portuare aflate în construc
ție, pentru creșterea capacității 
flotei românești, corespunzător 
cerințelor interne și activității 
de comerț exterior. Au fost 
relevate, totodată, preocupări
le legate de modernizarea și 
dezvoltarea rețelei de drumuri 
și de pasaje denivelate, pen
tru a se putea face fată 
tonajelor sporite și intensificării 
traficului rutier intern și de 
tranzit. In același timp, s-a ex
primat hotărîrea de a se acțio
na pentru aplicarea operativă 
în producție a rezultatelor cer
cetării științifice, menite să con
ducă la promovarea progresului 
tehnic, la realizarea unor echi
pamente noi, cu parametri su
periori, necesare creșterii gradu
lui de mecanizare și automati
zare, obținerii unor importante 
economii de combustibili. Vor
bitorii au menționat rezultatele 
bune obținute de oamenii mun
cii din această ramură în direc
ția introducerii și extinderii teh
nologiilor moderne de transport, 
a reducerii consumurilor de Car
buranți și lubrifianți, a timpilor 
de imobilizare în reparații a 
mijloacelor de transport. Au 
fost analizate, de asemenea, as
pectele principale ale activității 
desfășurate pentru perfectiona
rea și extinderea metodelor

Secțiunea pentru materiale de construcții, 
industria lemnului și cooperația meșteșugărească

Lucrările secțiunii au fost con
duse de tovarășul Virgil Trofin. 
A participat tovarășul Ludovic 
Fazekas.

Subliniind însemnătatea con
sfătuirii, organizată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cei 35 de participanti la dezba
teri au arătat că această mani
festare constituie o nouă expre
sie a preocupării conducerii 
partidului și statului nostru 
pentru dezvoltarea și perfectio
narea democrației socialiste, 
pentru participarea activă a tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii la conducerea vieții eco
nomico-sociale a patriei. Vorbi
torii au evidențiat rezultatele 

aprovizionarea cantitativă, ca
litativă și la termenele ne
cesare a întreprinderilor texti
le și de pielărie cu colo- 
ranti, chimicale de mic to
naj și alte materiale auxiliare; 
perfectionarea metodelor și for
melor de cooperare și adîncirea 
conlucrării dintre unitățile pro
ducătoare și cele beneficiare de 
materii prime și semifabricate; 
realizarea la termenele stabilite 
și în condiții optime de calitate 
și cu eficientă ridicată a pro
ducției de export ; îmbunătăți
rea organizării producției și a 
muncii ; promovarea progresu
lui tehnic; ridicarea nivelului de 
calificare și policalificare pro
fesională, întărirea ordinii și 
disciplinei; diversificarea și îm
bunătățirea produselor, găsirea 
de noi modalități de valorificare 
superioară a materiilor prime, 
materialelor și a resurselor se
cundare, realizarea la termen și 
chiar în avans a obiectivelor de 
investiții, prin preluarea în re
gie a unor lucrări și sprijinirea 
nemijlocită a constructorului; 
promovarea unor inițiative mun
citorești valoroase și generali
zarea experienței înaintate. De 
asemenea, s-au făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea pregătirii 
și .folosirii cadrelor de speciali
tate. dezvoltarea activității de 
cercetare științifică, a muncii de 
proiectare, de aplicare și extin
dere a tehnologiilor moderne, 
asigurarea unor condiții mai 
bune de muncă și de viată oa
menilor muncii.

în numele tuturor lucrători
lor din industria ușoară, parti
cipantii la lucrările secțiunii s-au 
angajat să desfășoare larg în
trecerea socialistă pentru a în- 
tîmpina cu realizări deosebite 
cea de-a 35-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

avansate de transport, mecani
zarea proceselor de încărcare- 
descărcare a mărfurilor, accele
rarea ritmului de expediție și 
sporirea vitezei comerciale, re- 
levîndu-se măsurile și sarcinile 
ce revin unităților beneficiare 
pentru extinderea și dotarea 
corespunzătoare a fronturilor de 
încărcare-descărcare a mărfuri
lor din întreprinderi și combi
nate industriale, precum și res
pectarea relațiilor optimizate in 
transporturi.

în cadrul dezbaterilor au fost 
relevate unele neajunsuri pri
vind utilizarea mijloacelor de 
transport, asigurarea ritmică a 
unităților economice cu aceste 
mijloace, precum și unele aspec
te necorespunzătoare privind 
calitatea prestațiilor în traficul 
de călători, poștă șl telecomu
nicații. Vorbitorii au arătat că 
unele deficiențe care afectează 
regularitatea circulației trenuri
lor. autobuzelor și navelor flu
viale și care influențează rea
lizarea planului de mărfuri 
expediate, se datoresc si nerit- 
micitătii livrării unor piese de 
schimb si utilaje de către uni
tățile specializate. Participantii 
la dezbateri și-au exprimat ho
tărîrea de a acționa pentru în
lăturarea acestor deficiente asl- 
gurînd îmbunătățirea întregii 
activități din domeniul trans
porturilor și telecomunicațiilor.

în cadrul dezbaterilor au fost 
făcute numeroase propuneri a- 
dresate Ministerului Transpor
tului și Telecomunicațiilor, mi
nisterelor economice si organe
lor centrale de sinteză. Aceste 
propuneri se referă indeosebi la 
mecanizarea operațiilor de în
cărcare-descărcare a vagoanelor 
la marile întreprinderi și com
binate. extinderea containeriză- 
rii în transporturile de mărfuri, 
asigurarea corespunzătoare cu 
piese de schimb, combustibili, 
lubrifianți și anvelope a auto
vehiculelor echipate cu motoare 
diesel, dotarea întreprinderilor 
de transporturi cu autobuze a- 
decvate condițiilor de exploa
tare, asigurarea bazei tehnico- 
materiale pentru creșterea capa
cității de extragere a produse
lor de balastieră și crearea con
dițiilor de navigație continuă, zi 
și noapte, pe Dunăre, devansa
rea executării lucrărilor de in
vestiții din porturile maritime, 
în special din portul Constanta, 
creșterea capacității centralelor 
telefonice automate din centre
le urbane. în corelare cu dez
voltarea ansamblurilor de lo
cuințe și crearea condițiilor teh
nice pentru acoperirea mai bună 
a teritoriului tării cu programe 
radio și televiziune.

în numele colectivelor de oa
meni ai muncii din transporturi 
și telecomunicații, vorbitorii au 
asigurat conducerea partidului și 
statului că nu vor precupeți nici 
un efort pentru realizarea si 
depășirea sarcinilor de plan, 
pentru a intimpina Congresul al 
XII-lea al P.C.R. și cea de-a 
35-a aniversare a eliberării pa
triei cu rezultate tot mai bune 
in muncă.

importante obținute în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe perioada 1976—1978, 
precum si măsurile preconizate 
pentru asigurarea realizării pla
nului pe acest an și pe Întreg 
cincinalul, a sarcinilor suplimen
tare aprobate de Conferința Na
țională a partidului si a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă. Ei au subliniat con
tribuția deosebită a secretarului 
general al partidului la funda
mentarea programelor de dez
voltare economică și socială a 
tării, la perfectionarea activită
ții organelor de conducere colec
tivă. la înfăptuirea întregii po

litici interne si externe a parti
dului si statului nostru.

într-o atmosferă de deplină 
responsabilitate comunistă, vor
bitorii au analizat, in mod auto
critic. o serie de lipsuri si defi
ciente existente in sectoarele in 
care își desfășoară activitatea, 
au adus critici la adresa unor 
centrale, ministere si a altor or
gane centrale, pentru sprijinul 
insuficient acordat în rezolva
rea operativă a unor probleme 
cu care se confruntă unitățile, 
fâcind. totodată, numeroase pro
puneri pentru înlăturarea ne
ajunsurilor si îmbunătățirea ac
tivității la toate nivelurile. Ma
joritatea vorbitorilor au sub
liniat existenta unor greutăți 
în aprovizionarea tehnico-mate- 
rială. nerespectarea prevederilor 
contractuale, atît în ce privește 
termenul de livrare, cît și cali
tatea unor produse, neacoperirea 
integrală a producției cu con
tracte și comenzi, lipsurile exis
tente în ceea ce privește mijloa
cele de transport, indeosebi a 
vagoanelor, intîrzierile in execu
tarea lucrărilor de investiții.

Pentru îmbunătățirea Întregii 
activități, pentru ridicarea cali
tății muncii la toate nivelurile, 
vorbitorii au făcut circa i200 pro
puneri, între care : crearea de 
depozite zonale în vederea sto
cării cimentului, in special pe 
perioada de iarnă ; preluarea 
ritmică a prefabricatelor din be
ton armat asigurlndu-se astfel 
funcționarea continuă și la în
treaga capacitate a fabricilor 
producătoare ; aprovizionarea 
șantierelor de construcții con
form repartițiilor. A fost eviden
țiată, de asemenea, necesitatea 
de a se stabili soluții concrete 
pentru diversificarea și îmbună
tățirea calității produselor chi
mice folosite în fabricarea mo
bilei. Vorbitorii au solicitat or
ganelor implicate să studieze 
posibilitatea stabilirii unei me
todologii îmbunătățite de deter

Secțiunea pentru industria alimentară
Lucrările secțiunii au fost 

conduse de tovarășul Janos 
Fazekas.

Au luat cuvintul 43 de tova
răși. Vorbitorii au evidențiat, în 
unanimitate, rolul și contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în perfecționarea organizării și 
conducerii economiei naționale 
și sprijinul efectiv dat în acest 
cadru industriei alimentare. A 
fost exprimată, de asemenea, 
deplina adeziune la hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie a.c.. privind îmbunătă
țirea organizării, conducerii și 
planificării agriculturii si indus
triei alimentare, dlndu-se glas 
angajamentului ferm de a nu 
precupeți nici un efort pentru 
aplicarea ei în practică.

In cadrul dezbaterilor a fost 
abordată o arie largă de pro
bleme privind atît realizările 
obținute In acest sector de ac
tivitate, cît mai ales lipsurile 
manifestate în cursul anului 
trecut în privința realizării sar
cinilor de plan. Au fast sub
liniate cu tărie eforturile care 
se depun și se cer depuse in 
continuare cu șl mal multă vi
goare pentru aprovizionarea în 
condiții tot mai bune a oame
nilor muncii cu produse agro- 
alimentare de calitate supe
rioară.

Participantii la dezbateri au 
arătat că sub îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
consiliile oamenilor muncii din 
unitățile de industrie alimentară 
din întreaga țară s-au preocu
pat de problemele modernizării 
și diversificării producției, ale 
îmbunătățirii continue a calită
ții acesteia. Totodată, au fost 
criticate lipsurile și neajunsu
rile înregistrate in anul trecut 
care au făcut ca pe ansamblul 
industriei alimentare să nu se 
obțină rezultate pe măsura po
tențialului de care dispune acest 
sector.

Pornind de la cerința valori
ficării rezervelor existente în 
fiecare unitate, vorbitorii au 
analizat, cu un înalt spirit de 
responsabilitate și exigență co
munistă, insuficiențele care se 
mai întilnesc în ceea ce pri
vește realizarea unei game tot 
mai largi de produse a căror ca
litate să răspundă tuturor ce
rințelor, in aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, in 
respectarea cu strictețe a con
dițiilor de caljtate și igienă pe 
parcursul desfășurării procesu
lui de producție. Au fost for
mulate, în acest sens, propu
neri privind valorificarea mai 
intensă și eficientă a materiilor

Secțiunea pentru producția de cereale 
și plante tehnice

Lucrările secțiunii au fost 
conduse de tovarășii Nicolae 
Giosan și Marin Vasile.

Cel 37 de participanti la dis
cuții au apreciat în unanimitate 
importanța deosebită a măsuri
lor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1 februarie a.c. cu 
privire la îmbunătățirea condu
cerii și planificării agriculturii, 
constituirea consiliilor unice 
agroindustriale de stat și coope
ratiste și creșterea producției 
agricole, caracterul revoluționar 
al acestor măsuri, în care se re
flectă spiritul novator și preo
cuparea permanentă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, pen
tru perfecționarea continuă a 
activității din agricultură, inten
sificarea și modernizarea pro
ducției din această ramură de 
bază a economiei, creșterea ni
velului de trai al țărănimii, al 
tuturor lucrătorilor de pe ogoare.

Aducînd vii mulțumiri tova
rășului Nioolae Ceaușescu pen
tru contribuția determinantă pe 
care a avut-o în elaborarea hotă - 
ririi plenarei, pentru această 

minare a indicatorilor econo
mici. specifică activității din ex
ploatările forestiere, pentru a se 
stimula în acest fel și mai mult 
valorificarea superioară a resur
selor de masă lemnoasă. Nu
meroși participanti la dezbateri 
au cerut să se analizeze posibi
litatea specializării unor uzine 
constructoare in producția de 
mașini, utilaje, instalații și Pie
se de schimb, destinate dotării 
și modernizării unităților din 
industria hirtiei și celulozei și a 
materialelor de construcții, pre
cum și din sectoarele producă
toare de agregate pentru con
strucții. în scopul asigurării 
condițiilor de realizare si de
pășire a sarcinilor planifica
te. . vorbitorii au solicitat Mi
nisterului Economiei Forestie
re si Materialelor de Con
strucții. precum si întreprin
derilor de comerț exterior din 
subordinea acestuia, luarea unor 
măsuri urgente pentru acope
rirea integrală a planului de 
export din acest an la materia
lele de construcții, cu contracte 
si comenzi ferme. Pentru îmbu
nătățirea activității în sectorul 
cooperației meșteșugărești, s-a 
propus, între altele, ca prin 
planul central să se asigure 
cooperației necesarul de materii 
prime, materiale și piese de 
schimb, in raport cu volumul 
sarcinilor de plan, precum și 
asigurarea pieselor de schimb 
pentru repararea și întreținerea 
bunurilor de folosință îndelun
gată ale cetățenilor.

în unanimitate. în numele ce 
lectivelor pe care le reprezintă, 
participantii la dezbateri s-au 
angajat ferm să nu precupețeas
că nici un efort în vederea în
deplinirii si depășirii sarcinilor 
de plan pe acest an. pentru a 
intimpina cu noi succese Con
gresul al Xll-fea al P.C.R. și 
cea de-a XXXV-a aniversare a 
eliberării patriei.

prime și materialelor, diversifi
carea produselor și sortimente
lor alimentare corespunzător ce
rințelor de consum, moderniza
rea producției și introducerea de 
noi tehnologii; necesitatea asi
gurării de către unitățile indus
triei alimentare a upor produse 
și sortimente de înalt nivel ca
litativ, in mod deosebit a cali
tății pîinii în Capitală, a ritmi
cității aprovizionării cu came și 
preparate de carne; a aprovizio
nării continue, permanente cu 
lapte și produse lactate in can
titățile solicitate de populație.

Abordînd asemenea teme, 
majoritatea participantllor la 
dezbateri au arătat că industria 
alimentară dispune de o puter
nică bază materială care-i per
mite să-și realizeze cu succes 
sarcinile trasate. Se impun 
însă o mai bună organizare a 
muncit si producției, antrenarea 
tuturor celor ce muncesc in 
acest sector la înfăptuirea sar
cinii de a transforma acumulă
rile cantitative într-o nouă ca
litate. De asemenea, s-a relevat 
atentia ce trebuie acordată pu
nerii în funcțiune la termenele 
stabilite a noilor capacități de 
producție înscrise în planul de 
investiții pe acest an, precum și 
necesitatea studierii amplasării 
unor capacități mici de indus
trializare a produselor agricole 
în raza de activitate a consiliilor 
unice agroindustriale, corespun
zător bazei de materii prime si 
forței de muncă disponibile. 
Numeroși participanti la dezba
teri au subliniat necesitatea asi
gurării în cantități suficiente si 
de bună calitate a ambalajelor 
necesare unei prezentări estetice 
a produselor alimentare.

Au fost făcute, de asemenea 
propuneri privind cointeresare., 
lucrătorilor din zootehnie, cit 
și a producătorilor indivi
duali care furnizează unităților 
socialiste lapte, produse lactata 
si carne, precum si necesitatea 
dezvoltării cercetărilor in scopul 
realizării unor soiuri noi de 
grîu cu însușiri de panificație 
superioare, sfeclă cu procent 
mai mare de zahăF. floarea- 
soarelui cu conținut superior de 
ulei, pentru diversificarea con
tinuă a gamei de produse ali
mentare.

Participantii la dezbateri au 
exprimat hotărîrea fermă a oa
menilor muncii din acest sector 
de a găsi noi căi si mijloace 
pentru a pune in valoare rezer
vele existente in fiecare unita
te în scopul îndeplinirii si de
pășirii sarcinilor de producție 
prevăzute in acest an si pe în
tregul cincinal.

nouă dovadă a înțelepciunii și 
pasiunii revoluționare cu care 
slujește cauza înfloririi agricul
turii, a patriei noastre socialiste, 
vorbitorii și-au exprimat hotări
rea de a acționa nestrămutat 
pentru înfăptuirea măsurilor 
stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R., care asigură cadrul or
ganizatoric necesar pentru spo
rirea producției agricole, cores
punzător cerințelor impuse de 
ritmul de dezvoltare a întregii 
economii.

în timpul dezbaterilor s-a sub
liniat că, in primii trei ani ai 
actualului cincinal, multe uni
tăți agricole de stat și coopera
tiste au obținut rezultate bune 
în sporirea producției de cereale 
și plante tehnice. S-a apreciat 
însă că, pe ansamblul agricultu
rii, nivelul producțiilor nu poate 
fi considerat corespunzător, el 
situindu-se sub prevederile de 
plan. Printre cauzele care au de
terminat această situație a fost 
scoasă in evidentă preocuparea
(Continuare in pag. a V-a)
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(Urmare din V-a)
insuficientă aiadre de 
conducere și i pentru : 
folosirea intei fondului 
funciar si cr»otentialu- 
lui de produ acestuia ; 
respectarea îrt tehnolo
giilor stabilitdod deose
bit a perioade de se
mănat si a diPlantelor ; 
folosirea baze'-materiale 
din dotare ; șea cu efi
cientă a sistee irigații.

Totodată. s<at că în 
multe unități isigură fo
losirea întreg de muncă 
în perioadele! ale cam
paniilor. nu < stare de 
ordine si disdorespunză- 
toare în rînditooperatori. 
mecanizatori lucrători 
din agricultur

A fost relîn același 
timp, necesităibunătătirii 
stilului de ni organelor 
agricole centr locale, al 
consiliilor popentru apli
carea cu fem hotărîrilor 
de partid si cu privire 
la dezvoltaresilturii.

Subliniinduooul cadru 
organizatoric Prin hotărî- 
rea Plenarei i P.C.R. din 
februarie a.cră condiții 
pentru elimincestor ne
ajunsuri. în <ri s-a insis
tat asupra nec ca toți fac
torii care răsle realizarea 
planului în aJră să acțio
neze energic ananent pen
s’ll '-alorificaplină a aces- 

r jonditil.
în cadrul di s-au făcut 

numeroase pjri : urgenta
rea execuției modernizării 
unor lucrări tatii, desecări, 
îndiguiri si dpatere a ero
ziunii soluluiiisterul Agri
culturii si on sale terito
riale să sprijmsiliile unice 
agroindustrialtru stabilirea 
unor structur rationale a 
culturilor, ani unei rotații 
mai corespurre. la nivelul 
consiliului urptrivit gradu

' Secții pentru creșterea animalelor 
și baza furajeră

Lucrările șuii. la care au 
Participat cadin conducerea 
organizațiilor partid si de 
stat, ale conjr unice agro
industriale de si cooperatis
te. ale unităl agricole de 
Producție, ini. au fost con
duse de tovai Emil Bobu.

Cei 42 de pfpanti care au 
luat cuvîntul Jlenul secțiunii 
au analizat cult simt de răs
pundere si entă activitatea 
de producție economico-fi- 
nanciară din t sector deose
bit de impot In ansamblul 
agriculturii >tre socialiste, 
avind totodaț pondere ,în- 
jfem na tâ ît aprovizionarea 
Ppoulatiel cu>duse agroali- 
mentare.

Participanta dezbateri si-au 
exprimat alunea deplină 
fată de politiagrară a parti
dului nostru. ;ă de măsurile 
adoptate de snara C.C. al 
P.C.R. din februarie a.c.. la 
baza cărora află gîndirea 
Profund știință, originală si 
novatoare a setarului general 
al partidului, rarășul Nicolae 
Ceausescu. întga gratitudine 
pentru grija eebită pe care 
partidul, secreul său general 
o acordă dezvirii armonioase 
a întregii econfii naționale si. 
în acest conți agriculturii, 
îmbunătățirii ttinue a nive
lului de trai iterial si spiri
tual al tărănin

în cuvîntul 1 participanții. 
subliniind suciele dobindite 
în dezvoltarea ootehniei si în 

'.•erea conbutiei acestui 
..ector la formaa fondului cen
tral de produsogroalimentare. 
au analizat fodată intr-un 
pronunțat spin critic si auto

lui de favorabilitate a terenu
lui ; in vederea sporirii produc
ției vegetale si a gradului de 
rentabilitate a culturilor, să se 
amplaseze mai rational cultu
rile prăsitoare în unitățile din 
zona colinară si de pe podzol, 
să se extindă suprafețele insă- 
mîntate cu orz si alte culturi 
care dau producții bune pe a- 
ceste terenuri ; Ministerul A- 
griculturii și Academia de 
științe agricole și silvice să 
ia măsuri pentru crearea și 
generalizarea unor soiuri și 
hibrizi mai productivi, cu pe
rioadă de vegetație mai scurtă, 
rezistenți la boli si dăunători, 
pretabili la mecanizare ; reali
zarea programelor de asimilare 
și dotare cu tractoare si mașini 
agricole de mare capacitate ; di
versificarea sistemei de mașini 
pentru terenurile în pantă și 
îmbunătățirea parametrilor con
structivi la combinele de recol
tat porumb, sfeclă de zahăr si 
furaje.

De asemenea, s-au făcut re
feriri la necesitatea îmbunătăți
rii aprovizionării cu piese de 
schimb si a calității acestora, a 
producerii. într-o gamă mai va
riată. a uneltelor agricole pen
tru gospodăriile populației ; a- 
provizionarea ritmică cu carbu
ranți si lubrifiant! la nivelul lu
crărilor stabilite în devizele de 
lucrări ; diversificarea sortimen
telor de pesticide și îmbunătăți
rea calității unor îngrășăminte 
chimice, respectarea de către 
Ministerul Industriei Chimice a 
graficelor de livrare.

în numele unităților pe care 
le reprezintă, participanții la 
dezbateri s-au angajat să mobi
lizeze toate forțele pentru exe
cutarea la timp si de calitate 
a lucrărilor din campania de 
primăvară, să traducă în viată 
măsurile revoluționare stabilite 
de plenara din februarie, să asi
gure toate condițiile pentru în
deplinirea si depășirea sarcinilor 
de plan din acest an.

critic activitatea desfășurată în 
domeniul zootehniei, s-au refe
rit pe larg la neajunsurile exis
tente. la rezervele ce trebuie 
mai bine valorificate pentru în
făptuirea exemplară a sarcini
lor ce revin acestui sector.

O atenție deosebită s-a acor
dat cauzelor care au determinat 
obținerea unor producții de fu
raje pe unitate de suprafață sub 
posibilități, faptului că nu s-a 
acționat cu destulă perseverentă 
pentru sporirea producției de 
nutrețuri, prin amplasarea co
respunzătoare a culturilor, apli
carea strictă a lucrărilor agro
tehnice. extinderea irigațiilor, 
recoltarea si conservarea In cele 
mai bune condiții a furajelor. 
S-a subliniat necesitatea unor 
măsuri ferme pentru creșterea 
substanțială a producției de 
masă verde pe cele circa 4 mi
lioane ha pășuni naturale, ca
pabile să asigure furajarea unui 
număr tot mai mare de anima
le cu nutreț ieftin și de ridicată 
valoare nutritivă.

Au fost, de asemenea, analiza
te cauzele datorită cărora în 
multe unități procentul de nata
litate. îndeosebi la bovine si 
ovine, este încă scăzut înregis- 
trîndu-se. în același timp, se
rioase pierderi prin mortalități 
și sacrificări de necesitate. A 
fost criticată slaba preocupare 
pentru asigurarea condițiilor de 
creștere corespunzătoare a tine
retului de reproducție, din care 
cauză împrospătarea mătcii și 
ritmul de creștere a efectivelor, 
mai ales de bovine și ovine, sînt 
necorespunzătoare. în același 
timp, a fost criticat faptul că 
unii specialiști nu urmăresc șl 

nu intervin pentru buna desfă
șurare a reproducției la anima
le. nu acționează pentru dimi
nuarea pierderilor si sacrificări
lor de necesitate. Vorbitorii au 
subliniat cu satisfacție măsurile 
stabilite de conducerea partidu
lui pentru creșterea răspunderii 
specialiștilor agricoli. îndeosebi 
a medicilor veterinari fată de 
bunul mers al activității in fer
mele de animale.

Pe baza unor exemple con
crete. a fost menționat aportul 
țăranilor din zonele necooperati- 
vizate la buna aprovizionare a 
populației cu produse animalie
re. s-a accentuat asupra grijii 
pe care uniunile cooperatiste si 
direcțiile agricole județene tre
buie să o acorde acestora pen
tru a creste mai multe animale 
și a livra mai multă producție- 
marfă.

în cadrul dezbaterilor au fost 
făcute peste o sută de propu
neri referitoare la probleme din
tre cele mai importante pentru 
dezvoltarea susținută a sectoru
lui zootehnic. Astfel, s-a avut în 
vedere îmbunătățirea organizării 
creșterii animalelor în cadrul 
consiliilor unice agroindustriale 
de stat șl cooperatiste prin in
troducerea unor tehnologii unice 
de îngrijire si exploatare a ani
malelor. modernizarea capacită
ților de tio gospodăresc existen
te. precum și o rnai bună core
lare a producției de furaje cu 
efectivele de animale stabilite 
prin plan, urmărindu-se utiliza
rea mai bună a resurselor se
cundare și a celor rezultate din

Secțiunea pentru producția de legume, 
fructe și struguri

Lucrările secțiunii au fost 
conduse de tovarășul Iosif 
Uglar.

Luînd în dezbatere ampla 
activitate pe care unitățile agri
cole o desfășoară pentru înde
plinirea obiectivelor ce stau în 
fața legumiculturii, pomicul- 
turii și viticulturii, cei 40 de 
participanți Ia discuții au sub
liniat adeziunea unanimă la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la crearea 
consiliilor unice agroindustriale 
de stat și cooperatiste și crește
rea producției agricole. Nu
meroși vorbitori au arătat că, 
potrivit orientărilor date de 
conducerea partidului, de secre
tarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, obiectivul principal 
în această etapă 11 constituie 
integrarea deplină a activității 
unităților de mecanizare, după 
norme unitare, în producția 
unităților cooperatiste și de stat, 
în vederea utilizării cu efi
ciență maximă a fondului fun
ciar. a tuturor forțelor mate
riale și urbane.

A fost, astfel, scos în evi
dență faptul că formele noi de 
organizare și planificare vor 
influența direct și pozitiv mo
dernizarea și intensificarea le
gumiculturii, pomiculturii și vi
ticulturii și realizarea, pe a- 
ceastă cale, a unor producții co
respunzătoare, cantitativ și ca
litativ, cerințelor actuale ale 
economiei.

în cuvîntul lor, vorbitorii au 
scos în evidență experiența a- 
cumulată pînă acum și rezulta
tele obținute în direcția con
centrării și specializării pro
ducției hortiviticole, creșterii 
suprafețelor ocupate de sere șl 
solarii. înființării plantațiilor 
moderne de vii și pomi și mo
dernizării celor existente.

S-au remarcat, de asemenea, 
o serie de rezultate obținute pe 
linia integrării cercetării cu pro
ducția. Eficiența acestor măsuri 
eșțe evidențiată de faptul că 
multe unități au realizat pro

prelucrarea produselor agricole. 
A fost subliniată necesitatea li
vrării unor cantități sporite de 
îngrășăminte chimice destinate 
culturilor furajere, mai ales 
pentru fertilizarea pajiștilor na
turale.

Unele propuneri s-au referit 
la organizarea mai judicioasă a 
producerii furajelor combinate, 
creșterea cantităților de aseme
nea furaje si repartizarea lor 
pentru toate speciile de anima
le ; alte propuneri au vizat im
portanta completării sistemei de 
mașini necesare recoltării, trans
portului si prelucrării furajelor, 
diversificarea utilajelor. îmbu
nătățirea parametrilor lor cali
tativi. asigurarea pieselor de 
schimb. Mai multi vorbitori s-au 
referit la necesitatea unei acti
vități susținute pentru califica
rea. specializarea și permanenti
zarea lucrătorilor din zootehnie, 
condiții dintre cele mai impor
tante pentru realizarea integra
lă a obiectivelor stabilite acestui 
sector.

Exprlmîndu-șf hotărîrea fermă 
de a munci cu abnegație și dă
ruire pentru transpunerea în 
viată a măsurilor adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 1 fe
bruarie a.c.. participanții la lu
crările secțiunii pentru creșterea 
animalelor și bază furajeră s-au 
angajat să îndeplinească exem
plar sarcinile ce revin zooteh
niei. contribuind astfel la creș
terea puterii economice a uni
tăților agricole, la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu pro
duse de origine animală.

ducții superioare, contribuind 
la o mai bună aprovizionare a 
populației și la asigurarea ma
teriei prime pentru industria
lizare.

Marea majoritate a vorbitori
lor s-au referit pe larg la re
zervele existente în direcția 
creșterii producțiilor, rezerve 
insuficient puse în valoare în 
unele unități, ceea ce face ca nu 
peste tot rezultatele să cores
pundă condițiilor naturale fa
vorabile șl eforturilor depuse 
pentru dezvoltarea bazei ma
teriale.

Au fost, astfel, analizate 
neajunsurile existente încă în 
folosirea pămîntului, în organi
zarea producției șl a muncii, în 
aplicarea corectă a tehnolo
giilor.

S-a apreciat că. de multe ori. 
strîngerea si valorificarea legu
melor și fructelor se fac cu 
intîrziere. ceea ce duce la de
precierea lor calitativă. Din 
cauză că mașinile si utilajele 
existente nu sînt folosite In su
ficientă măsură, producțiile se 
realizează cu consumuri mari 
de forță de muncă si cu chel
tuieli ridicate de producție.

Au fost puse, de asemenea. în 
discuție problemele încă nere
zolvate de sectorul de cercetare 
în direcția creării, la toate cul
turile hortiviticole. de soiuri 
noi. mai productive, superioare 
calitativ, rezistente la boli si 
dăunători.
. Pornindu-se de la sarcinile 

care stau în fata lucrătorilor din 
hortiviticultură. în cadrul sec
țiunii au fost subliniate direc
țiile viitoare de acțiune. S-a 
subliniat necesitatea de a se 
dezvolta. în continuare, produc
ția de legume în sere sl solarii, 
pentru satisfacerea nevoilor fie
cărui iudet. de a se extinde 
crearea de bazine specializate 
pentru cultura legumelor și 
cartofilor, prin concentrarea su
prafețelor ocupate cu astfel de 
culturi, precijindu-se faptul că 
noile consilii unice agroindus

triale oferă condiții optime în 
aceste direcții.

O serie de vorbitori s-au ocu
pat de problemele actuale si de 
perspectivă ale pomiculturii și 
viticulturii, insistînd pe activi
tățile legate de modernizarea 
plantațiilor existente si înființa
rea noilor plantații, numai în 
sistem intensiv, pe constituirea, 
în ritm mai alert, a asociațiilor 
economice, pe satisfacerea mai 
rapidă a întregului necesar de 
material săditor.

Dezbaterile au avut un puter
nic caracter de lucru, marcat 
prin numeroasele propuneri fă
cute de vorbitori pentru conti
nua perfecționare a activității 
proprii, pentru dezvoltarea pro
ducției hortiviticole. Aceste pro
puneri au vizat. în special : ac
centuarea activității de formare 
a fermelor specializate : organi
zarea de unități etalon care să 
constituie model de activitate 
organizatorică si tehnică. în do
meniul hortiviticulturii ; per
fecționarea. de către cercetare, 
a tehnologiilor, la fiecare cul
tură. tehnologii specializate pe 
soiuri si direcții de valorificare 
a producției ; îmbunătățirea do
tării cu mașini si utilaje într-o 
gamă diversificată, atît în le
gumicultura, cît șl în pomi
cultură și viticultură, mai cu 
seamă pentru lucrările de 
plantat și întreținere, pentru 
recoltare, sortare și transport ; 
folosirea cu randament ridicat a 
dotării existente; asigurarea

Secțiunea pentru întreprinderile agricole de stat
Lucrările au fost conduse de 

tovarășul Paul Niculescu. Au 
fost prezenți tovarășii Mihai 
Gere și Mihai Telescu.

Cei 41 de participanți la dez
bateri si-au manifestat deplina 
încredere în noile măsuri elabo
rate din inițiativa și cu partici
parea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. privind îm
bunătățirea conducerii și plani
ficării unitare a agriculturii, mă
suri care creează un cadru or
ganizatoric corespunzător pe
rioadei actuale de dezvoltare a 
agriculturii, oferind condițiile 
necesare pentru creșterea conti
nuă a producției si a eficientei 
economice.

Dezbaterile s-au desfășurat în 
spirit critic și autocritic, anali- 
zînd temeinic problemele activi
tății de producție si economice. 
Vorbitorii s-au oprit îndeosebi 
asupra deficientelor si greutăți
lor care au împiedicat obținerea 
unor rezultate mal bune. Au 
fost analizate cu răspundere 
cauzele care au generat lipsurile 
în ceea ce privește folosirea și 
gospodărirea mai bună a mijloa
celor materiale și financiare, a 
forței de muncă, punerea în 
funcțiune la termen a obiective
lor de investiții si realizarea 
parametrilor proiectați, organi
zarea producției și a muncii, 
respectarea ordinii și disciplinei.

Din discuții a rezultat că au 
mai persistat neajunsuri în do
meniul conservării și utilizării 
fondului funciar. în stabilirea 
structurii soiurilor si hibrizilor, 
precum și in asigurarea calității 
acestora. în introducerea si apli
carea corectă a tehnologiilor op
time — îndeosebi la cultura po
rumbului și a plantelor furajere.

Una din problemele importan
te la care s-au referit vorbitorii 
a constituit-o activitatea din do
meniul creșterii animalelor, sco- 
tîndu-se în evidentă lipsurile 
care s-au manifestat. în unele 
întreprinderi. în asigurarea can
titativă si calitativă a necesaru
lui de furaje. în organizarea 
procesului de reproducție. în 
realizarea efectivelor de anima

pieselor de schimb pentru toate 
tipurile de mașini și utilaje din 
dotare : repartizarea si livrarea 
la timp a îngrășămintelor, erbi- 
cidelor și insecticidelor : urgen
tarea organizării centrelor de 
chimizare pe consilii unice agro
industriale de stat si cooperatis
te. care să fie în măsură să sa
tisfacă nevoile unităților de pro
ducție încă din acest an : asi
gurarea semințelor de calitate 
superioară din soiuri de mare 
productivitate si precocitate, 
pretablle la mecanizare : îmbu
nătățirea activității de valorifi
care a întregii producții de le
gume. fructe și struguri. înlă- 
turîndu-se total pierderile can
titative si calitative; organizarea 
unor centre de prelucrare a pro
duselor. la nivelul consiliilor 
unice agroindustriale de stat și 
cooperatiste, prin acțiuni de co
operare între cooperativele agri
cole sau între acestea sl unități 
de stat, precum și a unor spa
tii de depozitare si conservare 
care să ducă la o valorificare 
superioarei a produselor. în tot 
timpul anului si în condiții de 
mare eficientă.

Analizîndu-si propria activita
te și fiind hotăriti să valorifice 
la maximum Întreaga experiență 
acumulată, participanții la lu
crările secțiunii pentru produc
ția de legume, fructe si struguri 
s-au angajat să depună eforturi 
susținute pentru realizarea e- 
xemplară a tuturor obiectivelor 
ce le stau în fată.

le si a producțiilor planificate, 
în reducerea pierderilor prin 
mortalități si sacrificări de ne
cesitate.

S-a acordat, de asemenea, 
atenție problemelor economice, 
scotîndu-se în evidentă nu nu
mai cauzele care au făcut ca 
unele unități să-și încheie acti
vitatea cu pierderi, ci si măsu
rile ce se impun pentru îmbu
nătățirea rezultatelor financiare, 
pentru asigurarea unui echilibru 
economico-financiar între veni
turi și cheltuieli în toata uni
tățile.

în cadrul discuțiilor, vorbito
rii au făcut un număr însemnat 
de propuneri, referindu-se în 
principal la : ridicarea calității 
utilajelor. îndeosebi a celor pen
tru recoltarea porumbului șl fu
rajelor de volum ; asigurarea se
tului de mașini corespunzător 
capacității sporite de lucru a 
tractorului de mare putere 
A. 1 800 A; menținerea în folosin
ța unităților de producție a 
utilajelor de transport speciale 
(autobene. autobunchere. auto- 
laboratoare) care servesc strict 
nevoile de producție ale ferme
lor sau complexelor zootehnice ; 
creșterea gradului de mecaniza
re a lucrărilor de preluare a 
cerealelor în bazele I.V.C. ; do
tarea unităților pomicole cu uti
laje pentru prelucrarea. Indus
trializarea și depozitarea fruc
telor ; livrarea integrală și rit
mică a cantităților repartizate de 
îngrășăminte chimice si trecerea 
la producerea de îngrășăminte 
sub formă lichidă ; asigurarea 
punerii în funcțiune la terme
nele prevăzute în plan a ame
najărilor de irigații. desecări, 
combaterea eroziunii solului și 
altor lucrări hidroameliorative ; 
crearea de hibrizi de porumb cu 
rezistentă sporită la cădere și 
pretabili la recoltare mecanizată 
fără pierderi ; înființarea de 
laboratoare zonale pentru ana
liza solului. în scopul utilizării 
mai eficiente a îngrășămintelor 
chimice ; construirea de fabrici 
de furaje combinate specializate 
care să deservească nevoile di
feritelor specii de animale in 

cadrul județului ; gruparea fer
melor din cadrul aceleiași în
treprinderi pe raza a ma
ximum 2 consilii unice ; ma
terializarea — în proiectele 
tip pentru construcțiile zooteh
nice — a celor mai perfecțio
nate tehnologii (mecanizarea 
evacuării dejecțiilor, preparării 
și administrării furajelor etc.) ; 
organizarea acțiunilor de coo
perare la nivelul consiliului 
unic agroindustrial sau cel mult 
la nivelul județului, renunțîn- 
du-se la actuala situație, cînd 
unele întreprinderi au angajate 
asemenea acțiuni cu unități din 
alte județe ; reanalizarea și re
așezarea unor tarife unice de 
plată și a unor prețuri unice de

Secțiunea pentru mecanizarea agriculturii
Lucrările secțiunii au fost 

conduse de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu.

La dezbateri au luat cuvîntul 
38 de participant!, care au sub
liniat contribuția inestimabilă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
la inițierea și elaborarea ansam
blului de măsuri privind îmbu
nătățirea conducerii și planifică
rii agriculturii, organizarea con
siliilor unice agroindustriale de 
stat si cooperatiste și sporirea 
producției agricole. în cadrul 
lucrărilor s-a subliniat că expre
sia cea mai concludentă a ade
ziunii la noile măsuri a consti
tuit-o înalta responsabilitate cu 
care s-a trecut. în prima etapă, 
la organizarea sectoarelor unice 
de mecanizare, care reunesc 
toate mijloacele tehnice existen
te în unitățile agricole, indife
rent de caracterul proprietății — 
de stat sau cooperatistă. în nu
mele colectivelor pe care le re
prezintă. al întregului personal 
muncitor din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii, ei și-au 
exprimat hotărîrea fermă de a 
acționa pentru utilizarea depli
nă și cît mai eficientă a bazei 
tehnico-materiale de care dis
pun. astfel îneît producțiile pla
nificate să fie realizate și depă
șite în toate unitățile de pe raza 
de activitate a consiliilor unice. 
Totodată, au fost scoase în evi
dentă unele lipsuri din activita
tea mecanizatorilor, relevîn- 
du-se importanta integrării aces
tora în noile condiții de organi
zare. în activitatea de producție 
a unităților agricole de stat si 
cooperatiste.

Vorbitorii au Informat despre 
măsurile și acțiunile întreprinse 
în cadrul consiliilor unice pen
tru pregătirea utilajelor necesa
re lucrărilor din campania de 
primăvară, despre intensificarea 
eforturilor pentru terminarea 
arăturilor, continuarea fertiliză
rii terenurilor cu îngrășăminte 
naturale și chimice, executarea 
lucrărilor de sezon în leguml- 
cUltură. viticultură și pomicul
tură. precum și despre preocu
parea pentru întreținerea în 
condiții corespunzătoare a ani
malelor.

S-a apreciat că retribuirea lu
crătorilor din stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii. în 
funcție de producțiile realizate, 
asa cum a dovedit-o experiența 
din județele Argeș și Ilfov, va 
conduce la sporirea preocupării 
pentru creșterea calității lucră
rilor agricole executate mecani
zat. reducerea pierderilor la 
recoltarea produselor. întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă.

Tinînd seama de sarcinile 
sporite ce revin mecanizării, ca 
urmare a necesității executării, 
într-un timp scurt și de calita
te, a unui mare volum de lu
crări. vorbitorii au subliniat im
portanța pregătirii temeinice a 
condițiilor pentru aplicarea cît 
mai curînd posibil și a celor
lalte măsuri stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 1 februarie 
a.c., referitoare la : organizarea 

valorificare ; reexaminarea șl 
redimensionarea investițiilor din 
I.A.S. și C.A.P. la nivelul ce
rințelor actuale ale consiliilor 
unice.

Participanții la dezbateri s-au 
angajat, in numele tuturor oa
menilor muncii din agricultura 
de stat, să desfășoare larg în
trecerea socialistă pentru ca, 
în noua organizare a unităților 
in consilii unice agroindustri
ale. toate lucrările să se efec
tueze la timp și în condițiile 
cerute de tehnologiile moderne, 
în vederea obținerii unor pro
ducții sporite în 1979 — an ho- 
tărîtor pentru îndeplinirea cu 
succes a actualului cincinal 

centrelor unice de chimizare, a 
formațiilor de utilaje grele 
pentru lucrări de îmbunătățiri 
funciare, a formațiilor de trans
porturi, precum și pregătirea și 
ridicarea nivelului de cunoș
tințe profesionale ale mecaniza
torilor.

în intervențiile lor. cei ce au 
.luat cuvîntul au făcut peste 100 
propuneri, cele mai multe re
feritoare la : asigurarea sorti
mentului. cantităților și calității 
unor piese de schimb mult so
licitate; livrarea ritmică a can
tităților de carburanți planifica
te în vederea eliminării stagnă
rii tractoarelor în1 timpul cam
paniilor agricole; îmbunătățirea, 
în continuare, a calității utila
jelor produse de industria con
structoare de mașini; asigura
rea prin planul de muncă și re
tribuire a personalului muncitor 
pentru cel puțin 50 la sută din 
numărul combinelor autopropul
sate de cereale păioase.

De asemenea, s-au făcut pro
puneri pentru modernizarea și 
diversificarea tehnologiilor de 
executare a lucrărilor agricole; 
îmbunătățirea sistemelor de ma
șini. tractoare, utilaje și insta
lații agricole; asimilarea în fa
bricație a unor noi utilaje ne
cesare pentru extinderea meca
nizării în pomicultură, viticul
tură. legumicultura și creșterea 
animalelor: asimilarea unor uti
laje de mare capacitate pentru 
administrarea îngrășămintelor 
chimice, efectuarea semănatului, 
combaterea buruienilor și dău
nătorilor; urgentarea Introducerii 
în fabricația de serie șl a dotării 
unităților agricole cu tractoare 
Si mașini destinate lucrărilor pe 
pante, pentru recoltarea furaje
lor. eliberarea terenurilor de 
produsele secundare, precum si 
pentru executarea lucrărilor pe 
pajiști si tinetele naturale ; 
creșterea indicilor de fiabilitate 
a utilajelor din fabricația de 
serie ; asigurarea tuturor trac
toarelor cu cabine pentru a se 
putea lucra în orice condiții 
climatice.

în scopul creării condițiilor 
pentrU’ " executarea Întregului 
complex de măsuri antierozio- 
nale s-a cerut aplicarea cu mai 
multă operativitate a proiecte
lor de organizare a teritoriului 
în toate zonele colinare.

Pentru a 'întări răspunderea 
personalului muncitor al baze
lor de aprovizionare în asigura
rea bunei funcționări a parcului 
de tractoare si mașini agricole 
s-a propus ca retribuirea aces
tora să se facă In funcție de 
producțiile realizate în județul 
respectiv.

Participanții la lucrările sec
țiunii și-au luat angajamentul 
să fructifice deplin noul cadru 
organizatoric, in vederea ridi
cării pe o treaptă superioară a 
activității de mecanizare — che
mată să contribuie la transfor
marea activității din agricultură 
într-o variantă a muncii indus
triale. la sporirea producte! a- 
gricole necesare creșterii nive
lului de trai al poporului. la 
îndeplinirea obiectivelor stabi
lite de Congresul al Xl-lea al 
partidulu!

b ■ ■ ■ ■ n

Ceea ie nu cunoaștem despre „Perla Carpatilor"
Poate în nicio localitate din tară 

nu s-au aflat. în trecut, atît de 
aproape, fată-nfată, munca și huzu
rul. sărăcia si isipa dementă, ca în 
Sinaia. Un htar nevăzut, dar real, 
despărțea paria de sus a orașului, 
cu cazinoul și rilele locuite doar o 
mică parte dinan de prea avuții lor 
proprietari. d< partea de jos. unde 
trudeau munciorii și se aflau casele 
lor mărunte ci streașină aproape de 
pămînt.

Astăzi, Sinla este un oraș al 
muncii. La faina de localitate turis
tică i s-a adăigat aceea de centru 
industrial ..Mitin" — marca între
prinderii de necanică fină — este 
cunoscută si apreciată în peste 80 de 
țări ale luni! deși pompele de in
jecție, „inina“ oricărui motor, fabri
cate aici, ni sînt exportate ca atare, 
ci încorporat; în tractoare sau auto
camioane, în sondele de forai sau în 
locomotivele diesel electrice și hi
draulice romârești. Nu mai puțin fai
moase sînt si irodusele întreprinde
rii de preparate și produse din carne. 
Să nu uităm că salamul de Sibiu se 
produce la... Simla. în oraș mai 
există o secție de produse refractare, 
o secție de carbmat și alte unități 
producătoare sau ie prestări de ser
vicii.

— Firește. Sinaia continuă să fie 
o localitate pitorească, un atractiv 
centru turistic în plină dezvoltare — 
ne spune Constantin Neagu. prima
rul orașului. Dar pentru noi. cetățe
nii acestui oraș, cei care trăim aici 
12 luni pe an și nu numai o va
cantă sau un sfîrșit de săptămînă. 
importantă este existenta industriei, 
sector in care lucrează peste 60 la 
sută din populația activă a orașului, 
în prezent, orice locuitor al orașului 
găseste un loc de muncă potrivit cu 
pregătirea si aptitudinile sale. Iar 
■dezvoltarea industriei, care se află de 
fapt la temelia creșterii standardului 
de viată al locuitorilor, nu este un 
proces încheiat. întreprinderea de 
mecanică tină, de pildă, care și-a 
sporit producția. în ultimul deceniu, 
de trei ori, va mai crește în urmă

torii cîtiva ani de peste 2 ori. Si în
treprinderea de produse si preparate 
din carne și-a sporit considerabil 
producția : de peste zece ori. Ce au 
însemnat toate aceste procente pen
tru locuitorii orașului ? în primul 
rînd. un nivel de trai mai ridicat.

Ca și în alte localități din tară, in
dustria a însemnat și la Sinaia, pen
tru locuitorii acestui oraș, nu numai 
un loc de muncă bine retribuit, ci și 
un remarcabil progres pe plan social. 
Activitatea, mereu mai eficientă a 
unităților economice, a atras după

Sinaia 
în haina de lucru 

a bunilor gospodari

sine Importante investiții pentru rea
lizarea unor obiective sociale. ..Iz
vor" este un cartier nou, în care ma
joritatea covîrșitoare a locatarilor 
sînt muncitori in industrie. Peste 800 
de apartamente, cămine pentru nefa- 
miliști cu 500 de locuri, un com
plex comercial, un grup școlar 
industrial, mărirea capacității de 
captare-filtrare a apei potabile, ex
tinderea rețelei de canalizare, precum 
si alte obiective au contribuit la spo
rirea gradului de confort al locuito
rilor. la înfrumusețarea cartierului si 
a orașului.

— Trebuie să fi trăit ca mine 
această creștere a orașului — ne spu
nea Lixandra Dragomir. controlor 
tehnic de calitate la întreprinderea 
de mecanică fină — ca să-ti dai sea
ma cum s-a făcut simtită în viata 
noastră, a fiecăruia, munca în indus
trie. Cînd m-am angajat, cu 37 de 
ani în urmă, munceam 12 ore pe zi 
și dormeam într-o cameră cu alte 
zece fete. Acum locuiesc, împreună 
cu familia fiului meu. și el strun
gar la uzină. într-un apartament cu 
4 camere din care, zic eu. nu lipsește 
nimic. Vacantele ni le-am făcut prin 

tară, cu autoturismul propriu. Sînt 
condiții de viată de care. în trecut, 
nu se bucurau decît cei care locuiau 
în partea de sus a orașului.

Si pentru acest an sînt prevăzute 
importante construcții destinate spo
ririi calității vieții oamenilor muncii 
din oraș : cartierul ..Izvor" se dez
voltă în continuare. Se vor construi, 
aici. în acest an. 400 apartamente în
tr-un nou ansamblu care va avea, in 
final. 2 500 de apartamente, două că
mine pentru nefamiliști cu aproape 
700 locuri, noi spatii comerciale, un 
spital cu 250 de locuri și o policli
nică. un nou local pentru liceul in
dustrial. cu internat si cantină pen
tru 700 de elevi, dezvoltarea școlii 
generale din cartier cu încă 8 săli de 
clasă, o grădiniță cu 250 de locuri 
și o creșă cu o sută de locuri etc.

— Putem afirma că nu a existat 
lucrare de interes cetățenesc care să 
nu fie inspirată de propuneri si su
gestiile făcute de cetățenii orașului 
— ne spunea tovarășul Ion Tapu. vi
cepreședinte al consiliului popular 
orășenesc — și realizate cu ajutorul 
lor. Cetățeni ca tehnicianul Constan
tin Cantoreanu. din circumscripția 
nr. 13. Valeriu Popescu, maistru la 
întreprinderea de mecanică fină și 
deputat în cartierul ..Izvor". Dumitru 
Negrea, constructor si deputat. Con
stantin Morțilă. pensionar, și mulți 
alții sînt autorii unor propuneri bine 
chibzuite, care au contribuit la buna 
gospodărire a fondurilor alocate, an 
de an. de la buget, la folosirea judi
cioasă a resurselor materiale si uma
ne ale obștii.

S-ar putea adăuga multe gînduri și 
fapte care să contureze fata mai pu
țin cunoscută a ..perlei Carpatilor". 
o fată nouă, de pe care contrastele 
dintre partea de sus si cea de jos au 
fost șterse. De Sinaia industrială. în 
haine de lucru, pe bună dreptate, lo
cuitorii ei sînt foarte mîndri pentru 
că este o ..perlă" șlefuită prin munca 
lor.

Rodlca ȘERBAN

VEȘTI DIN ȚARĂ
în funcțiune, cu patru 

luni mai devreme. La In_ 
treprinderea de articole tehnice din 
cauciuc de la Brasov a fost pusă 
în funcțiune, cu patru luni mai de
vreme. o nouă capacitate pentru 
fabricarea articolelor din cauciuc 
presat destinate industriei de auto
vehicule. Acest succes se datorește, 
în mare măsură, colectivului între
prinderii beneficiare, care a asi
gurat montajul utilajelor si punerea 
în funcțiune a liniei tehnologice, 
întregul echipament tehnic si de 
comandă cu care este dotată noua 
capacitate a fost executat de între
prinderi din tara noastră.

Construcții social-cultu- 
ralO. ora5u' Tirnăveni a înce
put construcția unui modern com
plex școlar cu 16 săli de clasă, a 
unor ateliere școlare si a unei săli 
de gimnastică, precum și a unei 
grădinițe cu 120 locuri. Zestrea 
edilitară a orașului chimistilor va 
mai cuprinde in curînd un cinema
tograf cu 500 de locuri, spatii co
merciale în cartierele 1 Decembrie 
Si Păcii. (Gheorghe Giurgiu).

Locuri de munca de 
înaltă calificare pentru 
femei. ^es^e * * de femei pres
tează munci de înaltă calificare în 
unităti ale construcției de mașini 
din județul Prahova. Ele lucrează 
la Întreprinderea .,1 Mai" și la cea 
de utilaj chimic din Ploiești, la Fa
brica de mecanică de precizie Brea
za. la întreprinderea „Neptun" din 
Cîmpina. la întreprinderea „Fero- 
email“-Ploiești si în alte întreprin
deri. în curînd alte 500 de femei, în 
curs de calificare, vor fi reparti

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Peripețiile bravului 
soldat Svejk — 19,30, (sala Ate
lier) : Aventură in banal — 19.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic pentru studențL Dirijor : 
Grigore Iosub. Solist : Andrei De- 
leanu — 20.30
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
orchestra de femei „SIMFONIET- 
TA“. Dirijor : MARIA NISTOR 
— 20.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chail
lot — 19,30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mizantropul — 19.30, (sala 
Studio) : Cinci romane de amor
— 19.
• Teatrul Giulești : Romanțioșii
— 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Pia
tră la rinichi — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul șl 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10.
• Teatrul „Țăndărică* : Elefăn- 
țelul curios — 10.
• Circul București : „Stop ! Toată 
lumea la circ* — 19,30.

zate să lucreze în întreprinderi din 
județ. (Constantin Căpraru).

20 000 tone cărbune
peste plan. CoIectivul între
prinderii miniere Lupeni, cea mai 
mare exploatare de cărbune cocsi- 
ficabil din Valea Jiului, a extras a 
20 000-a tonă de cărbune peste pre
vederile de plan. La rîndul lor, mi
nerii de la Petrila au extras supli
mentar, de la începutul anului, o
cantitate de cărbune cu care se 
pot produce peste 6,7 milioane kWh 
energie electrică.

Spații comerciale la 
parterul noilor blocuri. In 
zona centrală a municipiului Tîrgo- 
viște. la parterul blocurilor recent 
terminate, au fost date în folosință 
noi spatii comerciale cu o suprafa
ță de 1 400 metri pătrat! Aici au 
fost deschise unităti de alimentație 
publică și de desfacere a produselor 
apicole. La Găesti a fost inaugurat 
un complex comercial apartinînd 
cooperației de consum, avînd un 
hotel. (Gheorghe Manea).

Produse de calitate su
perioară. Preocupările specia
liștilor de la întreprinderea „Tex
tila" din Pitești pentru diversifica
rea producției și ridicarea nivelu
lui ei calitativ s-au materializat, în
perioada care a trecut de la în
ceputul anului. In realizarea a 10 
noi tipuri de țesături. Noile arti
cole, concepute într-o gamă varia
tă de desene șl poziții coloristice, 
se caracterizează prin greutăți mai 
mici cu 20—30 grame pe metru pă
trat și consumuri specifice de fire 
cu 15—20 la sută mai mici, precum
și printr-o calitate superioară.

cinema
• Incredibila Sarah : SALA PA
LATULUI — 17,15; 20.
• Al patrulea stol : SCALA — 15; 
17,30; 20, GLORIA — 15; 17,30; 20.
• Stepa : CAPITOL — 15: 17,30; 
20.
• Furtuni de vară : VICTORIA
— 15; 17,30; 20.
• Lebedele sălbatice : CENTRAL
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Nea Mărin miliardar : PATRIA
— 15; 17; 19; 21, FAVORIT —
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, TOMIS — 
14,30; 16,30; 18.30; 20,30.
• Masca de apă : LUCEAFĂRUL
— 15; 16,45; 18.45; 20,30. BUCU
REȘTI — 15; 17,30; 20, FEROVIAR
— 15; 17,30; 20.
• Poveste de dragoste șl onoare: 
TIMPURI NOI — 15; 17.30; 20.
• O simplă problemă de timp : 
FESTIVAL — 15; 17; 19; 21, ME
LODIA - 15,15; 17,45; 20. MODERN
— 15; 17,30; 20.
• Intre oglinzi paralele : GRI- 
VIȚA — 15; 17,30; 20, FLOREASCA
— 15; 17.30; 20.
• Politia este Învinsă : CINEMA 
STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
GIULEȘTI — 15; 17,30; 20, ARTA
— 15; 17.30; 20.
o Aventurile maimuței Nuky — 
15, Aurul lui Mackenna — 17;
19.30 : DOINA.
• 80 de husari : DACIA — 15;
17,30; 20.
• Șeriful din Tennessee : EX
CELSIOR — 15; 17,30; 20, FLA
MURA — 15; 17.30; 20.
o Tom și Jerry — 9; 11.15; Rîul 
care urcă muntele — 15; 17,30; 20: 
BUCEGI.
• Prefectul de fier : BUZEȘTI — 
15; 17,30; 20, AURORA — 15; 17.30; 
20.
• Lady Macbeth In Siberia — 11.45,
Goana după hoț — 14; 16,15, Tro
nul însingerat — 18,30; 20,30 :
CINEMATECA.
• Omul fără identitate : LIRA — 
15,30; 18; 20.
e Circiuma de pe strada Piatniț- 
kaia î DRUMUL SĂRII — 15,30;
18; 20.
• Excursie ciudată : FERENTARI
— 15; 17,30; 20.
• Sfirșitul „împăratului* 1 din tai
ga î COTROCENI — 15; 17.30; 20,
• Front fn spatele frontului : 
PACEA — 15,30; 19.
• Lanțul amintirilor : VOLGA — 

14,30; 17,30; 20,15, MIORIȚA — 
14,30; 17,30; 20,30.
• A fost odată !n clasa I : VII
TORUL - 15; 17; 19.
• Totul pentru fotbal : POPULAR
— 15; 17,30; 20.
• Vlad Țepeș : MUNCA — 15.30; 
19, FLACARA — 15,30; 19.
• Din nou împreună : COSMOS
— 15; 17,30; 20.
• Drumuri în cumpănă : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
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F’ xcelentcî Snip
General FREDERICK WILLIAM KWASI AKUFFO

Șeful statului și președinte al Consiliului Militar Suprem 
al Republicii Ghana

Cea de-a XXII-a aniversare a proclamării independentei de stat a Re
publicii Ghana îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului 
român, precum și al meu personal, calde felicitări și urări sincere de prospe
ritate și progres poporului ghanez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și cooperare exis
tente între țările și popoarele noastre se vor dezvolta tot mai puternic spre 
binele popoarelor român și ghanez, al cauzei păcii, colaborării și securității 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG

Președintele Comitetului Central al Partidului Vnic Național 
al Muncitorilor

Președintele pe viață constituțional 
al Republicii Guineea Ecuatorială 

Șeful statului și șeful Guvernului Popular Revoluționar
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Guineea Ecuatorială, aniver

sarea independenței sale depline, am plăcerea să vă adresez, în numele po
porului român și al meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului guineez.

Folosesc prilejul pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prie
tenie și conlucrare dintre țările noastre vor continua să se dezvolte în in
teresul ambelor popoare, al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Norvegiei

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală ministrul afacerilor externe al 
Norvegiei. Knut Frydenlund. care, la 
invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. face o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului, de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezent! Ion Neamțu. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Oslo, și Per Borgen, 
ambasadorul Norvegiei la București.

Cronica
Cu prilejul apropiatei vizite ofi

ciale în România a președintelui 
Franței. Valery Giscard d’Estaing, 
ieri a fost deschisă la Muzeul de 
artă al Republicii Socialiste Româ
nia expoziția de carte franceză. Sînt 
expuse peste 700 de volume repre- 
zentînd bogatul fond de carte fran
ceză aflat în colecțiile Bibliotecii 
Centrale de Stat, cit și traduceri pu
blicate in România, în ultimul dece
niu, din literatura franceză.

La deschiderea expoziției au rostit 
alocuțiuni Angela Popescu Brădiceni, 
director al B.C.S., și Pierre Cerles, 
ambasadorul Franței la București.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Ghana, luni după-amiază 
a avut loc la Casa de cultură a- In
stitutului român pențru relațiile

I

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Roman-foileton : Poldark. Relua

rea episodului 2
10,55 Muzică populară vocală și instru

mentală
în jurul orei 11,30 — transmisiu
ne directă : Ședința de închidere 
a Consfătuirii cu cadrele de con
ducere din industrie, construcții, 
transporturi și agricultură 

17,00 Telex
J.7,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă engleză
17.45 Corespondențe R.T.V.S. : Ecouri 

la emisiunile de învățămînt (poș
ta redacției)

18,10 Din țările socialiste
18.20 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
18.45 Divertisment muzical
19,00 Tribuna TV
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.30 Seară de teatru : „Așteptînd în 

prag44 de Mircea Enescu. Premieră 
pe țară

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
HOCHEI

Meciurile disputate în cea de-a doua 
zi a campionatului european de ho
chei pe gheață pentru juniori (grupa B) 
de la Miercurea Ciuc s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Iugoslavia — 
Ungaria 5—2 (1—1, 2—1, 2—0) ; Nor
vegia — Austria 5—1 (1—0, 1-H), 3—1); 
Franța — Olanda 4—1 (1—0, 1—1, 
2-0).

GIMNASTICA
Cea de-a V-a ediție a competi

ției internaționale de gimnastică 
„Marele Premiu al orașului Paris" 
s-a încheiat cu concursul special pe 
aparate în care tînăra sportivă ro
mâncă Emilia Eberle a obținut un 
remarcabil succes, terminind învingă
toare în două probe. Emilia Eberle 
și-a adjudecat victoria la paralele 
inegale, cu un total de 19,150 punc
te. și s-a clasat pe primul loc la sol, 
la egalitate cu Maria Filatova 
(U.R.S.S.) — ambele cu cite 19,400 
puncte.

în comentariul său pe marginea 
acestei competiții, agenția „France 
Presse" scrie, printre altele : „Ve
detele concursului general desfășurat 
sîmbătă s-au evidențiat și în finale
le pe aparate, unde românca Emi
lia Eberle și sovietica Maria Filato
va au realizat cite două victorii, iar 
gimnasta americană Christa Canary 
s-a situat pe locul întii la bîrnă".

FOTBAL
Rezultatele meciurilor etapei a 

18-a : Dinamo — F.C. Baia Mare 1—0 
(0—0) ; A.S.A. — Sportul studențesc 
1—2 (0—0) ; Jiul — S.C. Bacău 2—1 
(0—1) ; Universitatea Craiova — Po
litehnica Timișoara 2—0 (1—0) ; 
Corvinul — Politehnica Iași 2—0 
(0—0) ; F.C. Argeș — Chimia Rm. 
Vîlcea 2—0 (1—0) : F.C. Bihor — 
U.T.A. 0—0 ; C.S. Tirgoviște — Glo
ria 3—1 (3—1) ; Olimpia — Steaua 
0—1 (0—1). în clasament continuă să

în aceeași zi au început convor
birile oficiale dintre ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România. Ștefan Andrei, și mi
nistrul afacerilor externe al Norve
giei. Knut Frydenlund.

Convorbirile au prilejuit un larg 
schimb de păreri privind stadiul 
actual si perspectivele de dezvoltare 
a relațiilor româno-norvegiene. Au 
fost abordate, de asemenea, unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

(Agerpres)

zilei
culturale cu străinătatea o manifes
tare cujturală. Au fost de față 
Kwame Addae, ambasadorul Repu
blicii Ghana la București, un public 
numeros.

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală domnul Zouhir Chelii, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Tunisiene la București, 
în vederea apropiatei prezentări a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
„Al patrulea stol", adaptare după 

cunoscuta piesă a lui Mihail Sebas
tian „Jocul de-a vacanța", este noua 
producție a Casei de filme nr. 1. 
prezentată în premieră luni seara la 
cinematograful „Scala" din Capitală.

(Agerpres)

21.55 Pentru prietenii romanței. Cîntă 
Nicolae Florei

22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
20.30 Film serial pentru copil : „Insula 

misterioasă44
20.55 Viața economică
21.30 Premierele muzicale ale micului 

ecran
22,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 

8 și 9 martie. în țară : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea precipitații locale, mai ales sub 
formă de ploaie. Vînt moderat cu in
tensificări în zona de munte. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar maximele 
între zero și 10 grade, local mai ridi
cate. Ceață dimineața și seara. în Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros, favorabil ploii slabe. 
Vînt moderat. Temperatura ușor va
riabilă.

condudă F.C. Argeș cu 23 puncte, ur
mată de Steaua — 22 puncte și C.S. 
Tirgoviște. cu 21 puncte. Etapa vii
toare va avea loc mîine,. miercuri.

HANDBAL
în Sala sporturilor din orașul Cluj- 

Napoca s-a disputat duminică .finala 
„Cupei României" la handbal femi
nin. în care s-au întîlnit echipele 
Confecția București si Hidrotehnica 
Constanța. La capătul unei partide 
interesante, victoria a revenit cu 
14—13 (7—6) echipei Confecția Bucu
rești. care a intrat în posesia tro
feului. Pentru locul trei, formația U- 
niversitatea Timișoara a întrecut cu 
19—18 echipa Știința din Bacău.

BARCELONA 5 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 
Barcelona a avut loc tragerea la 
sorti pentru stabilirea celor două 
grupe ale turneului olimpic masculin 
de handbal, care se va disputa anul 
viitor la Moscova. Federația inter
națională de specialitate a anunțat că 
la J.O. meciurile se vor juca în gru
pe după sistemul turneu (fiecare cu 
fiecare), urmind ca echipele clasate 
pe primul loc în cele două grupe 
să-și dispute finala. Pentru desem
narea echipei care va cuceri meda
lia de bronz se vor întîlni echipele 
clasate pe locurile Secunde in gru
pe. Cele două grupe au următoarea 
componentă : grupa A : România, 
U.R.S.S., R.D. Germană. Polonia. El
veția. la care se va adăuga o e- 
chipă reprezentînd continentul ame
rican ; grupa B : R.F. Germania. Da
nemarca. Iugoslavia. Spania, la care 
se vor adăuga cite o echipă repre
zentînd continentele Africii și res
pectiv Asiei.

JUDO
în cadrul turneului international de 

judo de la Sofia, sportivul român 
Loghin Lazăr s-a clasat pe primul 
loc la categoria ușoară. învingîndu-1 
în finală pe Babinov (U.R.S.S.).

PREȘEDINTELE MEXICULUI A PRIMIT DELEGAȚIA P. C. R.
CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager

pres). — Președintele Statelor Unite 
Mexicane. Jose Lopez Portillo, a 
primit delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care parti
cipă la festivitățile consacrate celei 
de-a 50-a aniversări a creării Parti
dului Revoluționar Instituțional, de 
guvernăm înt, din Mexic.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost transmise 
președintelui Jose Lopez Portillo 
calde felicitări cu prilejul evenimen
tului sărbătorit, un salut prietenesc, 
împreună cu urări de sănătate si fe
ricire. iar poporului mexican prieten 
urări de progres și prosperitate.

Mulțumind, președintele Jose Lopez 
Portillo a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un salut 
plin de afecțiune. împreună cu cele 
mai sincere urări de sănătate si fe
ricire personală, iar poporului român 
prieten urări de prosperitate.

LISABONA

Intîlnire a reprezentantului
LISABONA 5 (Agerpres). — Re

prezentantul Partidului Comunist Ro
mân la Congresul Partidului Socialist 
Portughez, Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului/ Culturii și Educației So
cialiste, a fost primit de Mario 
Soares, secretar general al P.S.P. Cu 
acest prilej, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost transmis secretarului ge
neral al P.S.P. un mesaj de salut, 
împreună cu urări de succese în ac
tivitatea sa in fruntea Partidului So
cialist si de prosperitate pentru po
porul portughez prieten.

Exprimînd călduroase mulțumiri, 
Mario Soares a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu salu
tul său cordial, urări de sănătate și 
fericire personală, de noi succese in 
activitatea sa neobosită în fruntea 
Partidului Comunist Român și a Ro
mâniei socialiste, de prosperitate po
porului român prieten.

Au fost evocate relațiile de coope
rare dintre cele două partide, do
rința reciprocă de dezvoltare în con
tinuare a raporturilor bune existente

0 rezoluție a Consiliului
LISABONA 5 (Agerpres). — Con

siliul Revoluției din Portugalia de
clară. într-o rezoluție publicată, luni, 
în Buletinul Oficial, drept neconsti- 
tutional un decret guvernamental 
privind denaționalizarea unei compa-' 
nii de asigurări. în rezoluție se a- 
rată câ ..toate naționalizările efec
tuate după revoluția de la 25 aprl-

În legâturd cu conflictul 
de la frontiera chino-vietnameza
Ministerul Afacerilor Externe al 

Republicii Populare Chineze a adre
sat zilele trecute Ambasadei Repu
blicii Socialiste Vietnam la Beijing 
o notă prin care guvernul chinez 
propune guvernului vietnamez să se 
inițieze cît mai curînd negocieri con
crete vizînd încheierea actualului 
conflict de frontieră, precum și asu
pra oricăror măsuri care ar putea 
asigura pacea și liniștea de-a lungul 
frontierei celor două țări și pentru a 
proceda apoi la soluționarea dife
rendelor dintre ele privind granițele 
și teritoriul.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste Vietnam a dat 
publicității o declarație de răspuns 
în care se arată că partea vietname
ză este dispusă să negocieze cu par

„Dialogul la nivel înalt va deschide 
noi perspective colaborării româno-franceze“

La primire au luat parte Gustavo 
Carvajal Moreno, președintele Comi
tetului Executiv National al P.R.I., alți 
membri ai Comitetului Executiv Na
tional al P.R.I. A fost prezent Dumi
tru Mihail, ambasadorul României in 
Mexic.

★
în orașul Queretaro au avut loc 

festivitățile consacrate celei de-a 50-a 
aniversări a Partidului Revoluționar 
Instituțional din Mexic. în cadrul 
unui mare miting, organizat tn piața 
centrală a orașului, a luat cuvin tul 
Gustavo Carvajal Moreno, președin
tele Comitetului Executiv Național al 
P.R.I., care a evocat semnificația 
evenimentului In contextul istoriei 
contemporane a Mexicului.

Au fost prezente delegații repre
zentînd 120 de partide și organizații 
politice de peste hotare.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Iosif Banc.

P.C.R. cu președintele P.S.P.
între P.C.R. șl P.S.P., spre binele ce
lor două popoare, al colaborării și 
păcii în lume.

Reprezentantul P.C.R. a avut, de 
asemenea, întîlniri cu membri ai 
conducerii Partidului Comunist Por
tughez, Consiliului Revoluției, pre
cum și cu secretarul de stat pentru 
cultură al Portugaliei.

La întîlniri a fost prezent Marin 
Iliescu, ambasadorul României în 
Portugalia.

★
Duminică s-au încheiat la Lisabona 

lucrările celui de-al III-lea Congres 
al Partidului Socialist Portughez. în 
ultima zi, delegații au ales noile or
gane de conducere ale partidului. Ma
rio Soares a fost reales în funcția de 
secretar general al P. S. Portughez.

Participanții la congres au adoptat 
raportul privind orientarea activității 
partidului în deceniul următor, inti
tulat „Zece ani pentru a schimba 
Portugalia". Potrivit documentului, 
Partidul Socialist Portughez se pro
nunță pentru modernizarea societății, 
pentru consolidarea libertăților pu
blice șl a drepturilor economice șl so
ciale, pentru apărarea democrației 
politice și perfecționarea instituțiilor 
constituționale.

Revoluției din Portugalia
lie (1974) sînt achiziții ireversibile ale 
claselor muncitoare". Totodată. Con
siliul Revoluției consideră acest 
decret drept o violare a Constitu
ției. care nu acordă decît Adunării 
Republicii puterea de legiferare a- 
supra „formelor de intervenție și de 
socializare a mijloacelor de produc
ție".

tea chineză în vederea restabilirii 
relațiilor normale dintre cele două 
țări cu condiția retragerii imediate, 
complete și necondiționate a trupe
lor chineze dincolo de frontieră și 
respectării cu strictețe a independen
ței, suveranității și integrității teri
toriale a Vietnamului.

Aceasta — se arată tn declarație 
— ar răspunde aspirațiilor legitime 
ale popoarelor vietnamez și chinez 
și speranțelor popoarelor lumii.

La dăta de 5 martie. Agenția China 
Nouă a7 dat publicității o declarație 
din împuternicirea guvernului chinez 
în care se arată că, începind de luni, 
5 martie, toate trupele chineze de 
frontieră se retrag in teritoriul chi
nez.

(Agerpres)

care a apreciat relațiile franco-ro- 
mâne ca fiind excelente. „România 
este o țară care iși afirmă curajos 
identitatea, o țară pe care 6 stimăm 
pentru permanenta investigare a 
căilor dialogului constructiv și pen
tru larga deschidere pe care o do
vedește", a continuat deputatul 
francez, subliniind că „dialogul 
franco-romăn va fi in beneficiul 
ambelor țări, ca și al necesarului 
echilibru european, Franța și Româ
nia avind o vocație comună a inde
pendenței și suveranității naționale".

Personalități ale vieții poli
tice și economice din Franța 
pun în evidență dorința de 
a conferi noi dimensiuni 

cooperării cu România

Scriitorul PIERRE PARAF. pre
ședintele Asociației de prietenie 
Franța—România, a pus accen
tul, în declarația sa, pe con
tinuitatea prieteniei! franco-româ- 
ne, propulsată nu numai de 
afinități culturale și de ori
gine, ci și de o confluență a aspi
rațiilor, de noile realități, care favo
rizează conlucrarea celor două po
poare. „Admir mult România, pe 
care am vizitat-o de citeva ori, sint 
profund impresionat de marile sale 
realizări obținute in anii postbelici. 
Poporul român, a cărui fidelitate 
față de libertate și al cărui gust 
pentru frumos le prețuiesc, mun
cește, construiește, ridică o țară 
nouă pe măsura speranțelor sale". 
Vorbind despre'ampla rezonanță pe 
care o cunoaște în Franța activita
tea internațională a României, po
litica sa externă definită prin exem
plara stabilitate, Pierre Paraf amin
tea că a avut onoarea de a fi pri
mit de șeful statului român. „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu •— a 
spus el — este bine cunoscut opiniei 
publice franceze, se bucură de un

Congresul Partidului 
Socialist de Stingă 

din Norvegia
OSLO 5 (Agerpres). — La Tonns- 

berg s-au încheiat lucrările celui 
de-al 3-lea Congres al Partidului 
Socialist de Stingă din Norvegia. 
Participanții au aprobat raportul cu 
privire la activitatea desfășurată de 
conducerea partidului după con
gresul din 1977 și au adoptat pro
gramul de acțiune pentru perioada 
următoare, politica în domeniul eco
nomic, poziția partidului in probleme 
de apărare, precum și unele mo
dificări la statut.

în ceea ce privește politica ex
ternă a țării, P.S.S. se pronunță 
pentru oprirea cufsei înarmărilor și 
folosirea resurselor eliberate în sco
pul combaterii subdezvoltării în 
lume, pentru ieșirea Norvegiei din 
N.A.T.O., pentru dezarmare gene
rală și totală.

Congresul a ales noua conducere 
a P.S.S. în funcția de președinte al 
partidului a fost reales Berge Furre.

*
în numele C.C. al P.C.R., al se

cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, repre
zentantul P.C.R. la cel de-al treilea 
Congres al P.S.S., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., a trans
mis lui Berge Furre felicitări pen
tru realegerea sa în funcția de 
președinte al Partidului Socialist 
de Stînga din Norvegia.

Berge Furre a rugat să se trans
mită secretarului general al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mulțumirile sale 
Împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate șl fericire.

Conakry ; Președintele 
Guineei l-a primit 

pe ambasadorul României
CONAKRY 5 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Populare Revolu
ționare Guineea, secretar general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
Ahmed Sekou Toure, l-a primit 
pe Valeriu Georgescu, ambasadorul 
României la Conakry.

Cu această ocazie, președintele Se
kou Toure a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un cald mesaj de solidaritate, 
de sinceră prietenie și profundă sti
mă, urări de sănătate și viață lungă, 
iar poporului prieten român progres 
și prosperitate.

în timpul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția față de bunele relații de 
prietenie și conlucrare existente în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Revoluționară 
Guineea, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Democrat dfn Gui
neea, reafirmîndu-se dorința adînci- 
rii lor în viitor. La primire a parti
cipat Lansana Beavogui, primul mi
nistru al Republicii Populare Revo
luționare.

agențiile de presă transnît :
Ambasadorul României 

la Teheran, Nicolae ștefan, a 
fost primit, la 5 martie, de primul 
ministru al guvernului provizoriu 
revoluționar al Iranului, Mehdi Ba- 
zargan. Cu acest prilej a fost expri
mată dorința ambelor părți de dez
voltare a relațiilor bilaterale pe mul
tiple planuri între cele două țări și 
popoare pe baze reciproc avanta
joase.

mare prestigiu. Conceptul său de 
politică externă exprimă puternic 
voința poporului român de a pro
mova pacea, înțelegerea cu toate 
națiunile".

Desigur, In colaborarea celor 
două țări, un capitol esențial îl re
prezintă cel economic. O scurtă vi
zită în centrul Parisului ne-a per
mis să facem cunoștință cu un as
pect al acestei colaborări. Stăm 
de vorbă cu MAURICE ANDRE 
GEMIN, președintele Consiliu
lui de administrație al Băncii 
franco—române, care relatează 
că banca, în pofida „relativei" 
tinereți (a fost înființată în 1971), 
se bucură de o bună reputație în 
lumea financiară. „Experiența 
s-a dovedit pe deplin poziti
vă, iar obiectivele propuse au 
putut fi atinse. Este o experiență 
de debut, fără precedent aici, la 
Paris, a unei activități bancare pe 
o bază mixtă intre țări ce aparțin 
unor sisteme diferite" — precizea
ză interlocutorul nostru. „Cred că 
există în continuare posibilități și 
perspective pentru o creștere echi
librată a legăturilor franco-române, 
gindindu-mă la sporirea mai accele
rată a exportului românesc in 
Franța, ca și a livrărilor franceze 
pentru acoperirea necesităților eco
nomiei române. Cred că apropiata 
vizită pe care președintele Valery 
Giscard d’Estaing o va întreprinde 
în România, convorbirile sale cu 
președintele Nicolae Ceaușescu vor 
permite evidențierea unor noi mo
dalități de impulsionare a raportu
rilor franco-române".

Concluzie, de altfel, larg împărtă
șită în aceste zile. în cele mai di
verse cercuri din capitala Franței, 
care își exprimă convingerea că 
noul dialog româno-francez la cel 
mai înalt nivel va marca încă o 
importantă treaptă în evoluția feri
cită a unei tradiționale colaborări, 
caracterizată dintotdeauna prin în
credere și -prețuire reciprocă.
Paris Eutjenlu OBREA

într-o atmosferă însută

s-au desfășurat dumă
9

Alegerile pentru Sovietul tem 
el U, R. S. S,

Duminică a avut loc In Uniunea 
Sovietică un eveniment de o deose
bită semnificație politică : alegerile 
pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S. 
Precedate de o intensă campanie 
electorală, în cadrul căreia au fost 
supuse discuției problemele majo
re ale țării, alegerile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de puternică 
activizare politică și înaltă conștiin
ță cetățenească.

Potrivit datelor preliminare publi
cate luni seara de Comisia electo
rală centrală, la scrutin au parti
cipat 174 910 633 de alegători, adică 
99.99 la sută din numărul total al 
celor înscriși pe listele electorale. 
Pentru candidați! în Sovietul Uniu
nii au votat 99,89 la sută din ale
gători. iar pen
tru candidatii în 
Sovietul Națio
nalităților 99,91 
din participanții 
la alegeri. Datele 
preliminare privind rezultatele ale
gerilor pentru organul suprem al 
puterii de stat în U.R.S.S. — se 
arată în comunicatul Comisiei elec
torale centrale — demonstrează vic
toria convingătoare a blocului co
muniștilor si al celor fără de partid, 
aprobarea unanimă de către po
porul sovietic a politicii P.C.U.S. și 
statului sovietic.

In alegeri au candidat conducă
tori de partid și de stat, fruntași și 
inovatori în producție, oameni de 
știință, artă și cultură- 51 la sută 
dintre candidați au fost muncitori 
și colhoznici. Potrivit prevederilor 
noii Constituții, virsta care dă 
dreptul cetățenilor sovietici, de a 
fi aleși în forul suprem al puterii 
de stat a coborit de la 23 la 21 de 
ani.

Moscova, capitala Uniunii Sovie
tice, a cunoscut, ca și celelalte așe
zări din întreaga țară, o atmosferă 
de deosebită însuflețire. Marile ar
tere moscovite — Kutuzov. Gorki, 
Kalinin — erau împodobite sărbă
torește, cu steagurile P.C.U.S., cu 
drapelele U.R.S.S. și ale republici
lor unionale. Pe mari pancarte 
erau Înscrise chemările din Apelul 
către popoarele Uniunii Sovietice 
— platforma politică a blocului co
muniștilor și al celor fără de 
partid. In prima jumătate a zilei, 
la Moscova se prezentaseră la vot 
circa 80 la sută din alegători. In 
circumscripția electorală nr. 33/812 
din raionul Kiev au votat Leonid 
Ilici Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
si alti conducători de partid si de 
stat. Alegătorii, populația circum
scripției au făcut conducătorilor de 
partid si de stat o călduroasă pri

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Vizita la Moscova. Prlmul 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. Jânos 
Kădăr. a sosit luni la Moscova într-o 
vizită de prietenie, la invitația C.C. 
al P.C.U.S. — anunță agenția T.A.S.S.

în editura „Ayuso" din capi
tala Spaniei a apărut volumul 
„Formarea statului național uni
tar român" al istoricului Con
stantin C. Giurescu. Lucrarea 
prezintă cititorilor spanioli mo
mentele principale ale luptei po
porului român pentru libertate, 
independentă și unitate naționa
lă. Capitolul final al lucrării este 
dedicat realizărilor obținute de 
poporul român după eliberarea 
de sub dominația fascistă, victo
riilor sale în edificarea societății 
socialiste.

Primire la Phenian. Kim 
Ir Sen, președintele R.P.D. Coreene, 
a primit pe Hassan Mohamed El 
Tohamy. vicepremier la Președinția 
Egiptului, trimis special al președin
telui Anwar El Sadat, cu care a 
avut o convorbire prietenească.

In KUWeit continu® reuniunea 
miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Ligii Arabe, consacrată 
soluționării pe cale pașnică a con
flictului dintre R.D.P, Yemen și 
R.A. Yemen. Secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, și-a ex
primat regretul față de reluarea lup
telor la frontiera dintre cele două 
state yemenite, după realizarea acor
dului de încetare a focului. Mahmud 
Riad a invitat cele două părți să se 
abțină de la orice acțiune care ar 
putea duce la agravarea conflictului 
interyemenit.

ORIENTUL MIJLOCIU
Președintele S.U.A. va

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Președintele Jimmy Carter va face, 
începind de joi. vizite în Egipt si 
Israel — a anunțat Casa Aibă. într-o 
declarație dată publicității luni. Pre
ședintele va sosi joi după-amiază în 
Egipt pentru convorbiri cu președin
tele Anwar El Sadat, iar sîmbătă va 
conferi în Israel cu premierul Me- 
nahem Begin. Convorbirile vor avea 
ca obiect procesul de pace în Orien
tul Mijlociu. situația generală în 
zonă și relațiile S.U.A. cu cele două 
țări.

Agenția M.E.N. anunță, pe de altă 
parte, că șeful executivului american 
i-a informat telefonic pe președintele 
Anwar El Sadat, luni, despre accep- 

mire. l-au Inconjurspect si 
înaltă considerație. i de vot 
respectivă erau de respon- 
denti ai presei străioresie a 
interesului cu care urmărit 
acest eveniment, in activi
tatea politică din U

Pentru prima oarăia unul 
asemenea evenimentegătorl. 
Vladimir Llahov si Riumin, 
aflat! pe o orbită citstră. la 
bordul complexului 'ic „Sa- 
liut-6“ — „Soiuz-32. mani
festat opțiunile vot... Cos
mos.

La diferite secții are sau 
pe străzile Moscovei t ocazia 
să stăm de vorbă cucetățenl 
sovietici care-si exeă drep- 

tult. Ei au 
ară cuvin
te te din 
iniă. răs- 
pui chemă
rii nitetului 

Central al P.C.U.S.. iat votul 
pentru candidatii bloomuniș- 
tilor si al celor fărărtid. <sr- 
primîndu-si astfel ha de-' * • 
înfăptui programul teului <d to 
XXV-lea de dezvoltacononuei 
sovietice, de ridicare ilului ide 
trai material si cultl oame
nilor sovietici.

La Palatul Luxembourg, sediul 
Senatului, activitatea cunoaște o 
pauză, mulți senatori fiind an
gajați în pregătirea scrutinului 
cantonai, programat în ultima parte 
a acestei luni. Senatorul LUCIEN 
GAUTHIER a avut amabilitatea de 
a reveni special la Paris pentru a 
acorda un interviu presei române 
în calitatea sa de președinte al 
grupului Franța-România din Senat.

„Sint convins că președintele Va
lery Giscard d’Estaing va fi primit 
in România cu căldură, dialogul său 
cu președintele Nicolae Ceaușescu 
va fi marcat de trainicele legături 
care unesc cele două popoare" — 
subliniază interlocutorul nostru, 
adăugind : „Constatăm, cu satisfac
ție, continua adîncire a sentimente- 
Ipr ce ne apropie. Desigur, fiecare 
dintre noi iși are propriile pro
bleme, politica sa, insă ne sint co
mune respectul reciproc, încrederea 
în virtuțile coexistenței, pe care le 
regăsim în prietenia noastră. Dia
logul cu partenerii români este tot
deauna sincer, deschis, folositor".

Senatorul evocă cu satisfacție 
zilele petrecute in România, po
vestește cu căldură despre țara 
noastră, â cărei frumusețe l-a 
impresionat. „Am fost emoționat de 
primirea la președintele Nicolae 
Ceaușescu. Convorbirea cu șeful 
statului român mi-a permis să con
stat profunda sa prietenie față de 
ponorul francez".

Grupul Franța-România din Se
nat are peste 80 de membri, fiind 
unul din cele mai importante con
stituite la Palatul Luxembourg. 
„Este un omagiu adus României, o 
ilustrare a interesului față de țara 
dumneavoastră" — remarcă Lucien 
Gauthier.

La fel de important este și grupul 
de prietenie Franța-România din 
Adunarea Națională a Franței. 
„Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Valery Giscard d’Estaing vor re
afirma prietenia popoarelor noas
tre" — ne-a declarat președintele 
acestui grup, LUCIEN NEUWIRTH,

Printre alegători Întîlnit 
numeroși muncitori, și vete
rani, de la vestita prindere 
de rulmenți nr. 1“ Moscova. 
Cei mai mulți — vwnoscuti, 
vechi activiști ai 4iei de 
prietenie sovieto-ron în care 
cunoscuta uzină mtă este 
membru-fondator. Află sîn- 
tem ziariști din nia, ei 
și-au exprimat buc și sa
tisfacția pentru buneații de 
prietenie si colaborare-e Uniu
nea Sovietică si tara ră. Ară- 
tind că votul lor a fos/ot pen
tru pace și prietenie îoopoare. 
interlocutorii și-au e»t con
vingerea că prietenia re parti
dele, țările și popoarelistre slu
jește cauzei generale lialismu- 
lui. păcii si colaborătternatio- 
naie.

Luni de dimineață, icova, ea 
și celelalte localități Uniunii 
Sovietice iși recăpăta aspectul 
obișnuit de lucru. Prde bilanț 
al activității trecute, cerile au 
constituit, totodată, uidru pen
tru schițarea perspectir de dez
voltare în viitor. Acu oamenii 
trec la înfăptuirea obvelor în- 
suflețitoare pe care ș propune 
poporul sovietic. „Epil" alege
rilor — moment de pndă sem
nificație politică în v U.R.S.S. 
— devine astfel un auic prolog 
al împlinirilor viitoare.

LaureniDUȚA
Moscova

,,Voyager l"onda sPatială 
„Voyager 1“ a suprețuit intensei 
radiații a planetei Jiter. la apro
pierea maximă de :asta (278 000 
km), transmițînd ccnuu imagini 
detaliate ale formanilor noroase, 
agitate, din atmosfeiplanetei. pre
cum și un flux contiu de diverse 
informații științifice Garry Hunt, 
membru al echipei < experti de la 
Pasadena, a calificat zultatele „con
tactului istoric" cu pieta Jupite^ca 
remarcabile.

Banca Chine» propus ’RSn’ 
cii Taivanului stabilia unor servicii 
bancare directe. Ir-un interviu 
acordat agenției Chj Nouă. Jiang 
Wengui, director geral adjunct al 
Băncii Chinei, a arăt că această 
propunere „urmăreș' intensificarea 
contactelor între cnpatriotii din 
Taivan și rudele lor in partea con
tinentală".

Atentat la Mdrid. Gene' 
ralul spaniol de bradă Aguston 
Munoz Vazquez a fo. luni, victima 
unui atentat în plin:entrul Madri
dului. in apropiere c locuința sa. 
Generalul a fost uci; de trei per
soane înarmate, careau fugit apoi, 
într-un automobil. Amtatul nu a 
fost revendicat încă e nici o orga
nizație.

Accident.Tancl petrol,er brl' 
tanic „Grey Hunter", cu un depla
sament de 47 000 tone a eșuat, luni, 
in largul Gibraltarulu, Potrivit pri
melor informații, dii cele 20 000 
tone aflate la bodul tancului, 
aproximativ 2 000 tone i-au scurs in a- 
pele strîmtorii, „mareei neagră" fiind 
purtată de curenți sprs folful Alge
ciras. la vest de Gibraltar, și spre 
plaja enclavei spaniole Ceuta. S-a 
anunțat că patru remi/cherș brita
nice se îndreaptă spr< vasul eșuat 
pentru a încerca să-1 «aducă pe li
nia de plutire.

vizita Egiptul și Israelul
tarea de către ruvernul lsraelian • 
unor noi propuneri americane pri
vind procesul de pace.

La Casa Albă a fost dată publici
tății o declarație prin care se infor
mează că in cadrul convorbirilor sale 
cu primul ministru al Israelului. 
Menahem Begin, președintele Carter 
„a avansat sugestii destinate să con
tribuie la soluționarea unora dintre 
divergentele ce persistă între Egipt 
și Israel" in privința încheierii unui 
tratat de pace. Secretarul de presă 
al Casei Albe, Jody Powell, a anun
țat pe de altă parte că ..guvernul 
israelian a răspuns pozitiv sugestiilor 
americane".
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