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PLENARA COMUNA A COMITETUL» CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII

Miercuri dimineața, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, au 
început lucrările plenarei comune a Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a României.

La plenară participă, ca invitați, primii 
secretari ai comitetelor județene de partid, 
conducători ai unor instituții centrale de 
stat și obștești, adjuncți de șefi de secție 
la Comitetul Central, redactori-sefi ai pre
sei centrale care nu sînt memfcri ai C.C. 
al P.C.R.

Plenara a adoptat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :

1. Proiectul de Directive ale Congresu
lui ai Xll-lea al Partidului Comunist Ro- 
nân cu privire la planul cincinal 1981 — 

1985 și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României pînă în 
1990 ;

2. Proiectul Programului de cercetare

științifică, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic pînă în 1990 
si orientările principale pînă în anul 
2 000 ;

3. Proiectul Programului de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei pînă în 
1990 si orientările principale pînă in anul 
2 000 •

4. Cu privire la convocarea celui de-al 
Xll-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

Pe marginea documentelor supuse dez
baterii plenarei, la primele trei puncte ale 
ordinii de zi au luat cuvîntul tovarășii Pe
tre Preoteasa, prim-secretar al Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R., Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., Petru Enache, prim-secretar 
al Comitetului județean Neamț al P.C.R., 
Nicolae Bușui, prim-secretar al Comitetu
lui județean Caraș-Severin al P.C.R.. Ale
xandrina Găinușe, prim-secretar al Comi
tetului județean Bacău al P.C.R., loan Fo-

riș, prim-secretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R., Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., losif 
Szasz, prim-secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R., Ion Stoian, prim- 
secretar al Comitetului județean Constan
ța al P.C.R., Constantin Savu, director ge
neral al Combinatului siderurgic Reșița, 
Ion Avram, ministrul industriei construcți
ilor de mașini, Alexa Haralambie, prim- 
secretar al Comitetului județean Botoșani 
al P.C.R., Ștefan Mocuja, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv a! C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., Ion Anton, rector al 
Institutului politehnic Timișoara, Panteli- 
mon Găvănescu, prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Letitia lonas, orim-secretar al Comi
tetului iudețean Sălaj al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Populare Yemen

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
dimineața, pe Muhammad Saleh 
Mutia, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Populare 
Yemen, care face o vizită oficială în 
țara noastră.

La întrevedere a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România.

Ministrul yemenit a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un mesaj 
de salut, împreună cu urări de să
nătate și fericire din partea secre
tarului general al C.C. al Partidului 
Socialist Yemenit, președintele Pre
zidiului Consiliului Suprem al Po
porului al R.D.P. Yemen, Abdel Fat
tah Ismail. •

Mulțumind pentru mesaj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat, la 
rîndul său, un cordial salut tovară
șului Abdel Fattah Ismail, iar po
porului yemenit prieten cele mai 
bune urări de pace și prosperitate.

Premieră la Șantierul 
naval din Orșova

La Șantierul naval din Orșova 
s-a consemnat terminarea lucrări
lor la instalația pneumatică de 
descărcat cereale. Prezentînd un 
înalt grad de tehnicitate, instalația 
are o capacitate de descărcare de 
300 tone pe oră. asigurînd o pro
ductivitate de 10 ori mai mare in 
comparație cu utilajele asemănă
toare existente in prezent la noi in 
țară. Avind o lungime de 35 de me
tri, lățimea de 15,8 metri și înăl
țimea de 46,8 metri (aproximativ 
cit un bloc cu 15 niveluri), atit in 
faza de concepție, cit și în cea de 
execuție, instalația a pus numeroa
se și complexe probleme navaliști- 
lor orșoveni, pe care le-au rezolvat 
cu succes. în zilele următoare, in- 

în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele relații 
care s-au stabilit și se dezvoltă intre 
P.C.R. și P.S.Y, între România și 
R.D.P. Yemen și a fost exprimată 
dorința de a intensifica și extinde 
aceste raporturi și, în mod deosebit, 
schimburile comerciale și cooperarea 
economică dintre cele două țări.

Abordindu-se unele probleme ac
tuale ale situației internaționale, a 
fost exprimată dorința celor două 
state de a conlucra mai strins în 
planul politicii externe pentru a-și 
aduce și în continuare contribuția la 
soluționarea pozitivă a problemelor 
care confruntă omenirea, la efortu
rile pentru consolidarea păcii. înțe
legerii și cooperării intre națiuni, 
pentru promovarea unor relații in
terstatale noi, bazate pe egalitate în 
drepturi și echitate, care să asigure 
dezvoltarea independentă a tuturor 
popoarelor pe calea progresului eco
nomic și social.

S-a subliniat, de asemenea, hotă
rârea celor două țări de a acționa 
pentru stingerea focarelor de încor

Succese în cinstea 
marii noastre sărbători

stalația pneumatică de descărcat 
cereale realizată la Orșova a por
nit spre portul Constanta, care -este 
beneficiarul. (Virgiliu Tătaru).

Realizări 
ale constructorilor 

de mașini
Unitățile industriei construcțiilor 

de mașini au realizat, peste preve
derile primelor 6 luni ale acestui 
an, mașini, utilaje și instalații in
dustriale, articole și aparate elec
trotehnice și electronice, precum și 
componente ale acestora, in va
loare de 276 milioane lei. Au fost, 
astfel, construite și livrate supli
mentar unor beneficiari din tară 
și de peste hotare mai mult de 
2 800 tone utilaje metalurgice. 212 
strunguri normale, carusel și revol
ver, 89 tractoare, 278 autoutilitare 
și 79 combine autopropulsate pen
tru recoltatul furajelor.

Harghita: 
Produse peste plan

Oamenii muncii români și ma
ghiari din industria județului Har
ghita au raportat in prima jumătate 
a anuiui. peste prevederile de 
plan, o producție industrială supli
mentară în valoare de 116 milioane 
lei materializată, între altele, în : 

dare, pentru reglementarea politică 
a situațiilor conflictuale, pentru li
chidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale.

în acest context a fost relevată 
necesitatea continuării eforturilor 
pentru realizarea unei păci globale, 
pe calea tratativelor politice, în 
Orientul Mijlociu, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului din 
1967, la recunoașterea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian la 
o existență de sine stătătoare, inclu
siv dreptul de a-și crea un stat pro
priu și independent, la asigurarea in
dependenței tuturor statelor din zonă.

în cadrul convorbirii s-a subliniat 
importanța întăririi solidarității ță
rilor socialiste, a tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste pentru 
promovarea cauzei păcii, libertății și 
independentei naționale, pentru pro
gres economic și social.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

627 tone fontă. 1 100 tone pirită. 28 
tone cupru, 204 tone mașini și uti
laje pentru industria metalurgică, 
apărataj eldctric și produse pentru 
industria mecanică fină in valoare 
de peste 12 milioane lei. 7 100 mc 
cherestea, 60 000 mc placaj. 14 200 
mp uși-ferestre. De remarcat că 
aceste rezultate au fost obținute în 
principal pe seama creșterii pro
ductivității muncii. (I. D. Kiss).

Arad :
Strungul nr. 75000

Pe pe banda de montaj a între
prinderii de strunguri din Arad a 
ieșit strungul cu numărul 75 000, 
realizare pe care constructorii de 
mașini-unelte o dedică marii sărbă
tori de la 23 August. Numai în pri
ma jumătate a acestui an au fost 
fabricate peste prevederile de plan 
82 de strunguri diferite. De men
ționat că nomenclatorul de fabri
cație al întreprinderii, care cuprin
de aproape 300 de tipodimensiuni 
și variante de mașini-unelte pen
tru prelucrarea metalelor, s-a im- 
bogățit recent cu o nouă gamă de 
strunguri care realizează perfor
manțe înalte. Printre acestea se 
numără strungurile pentru copiat 
osii de vagoane, strungurile grele 
de șutat și crestat lingouri de oțel, 
strungurile cu batiu inclinat și co- 
mandă-program și altele. (Ager- 
pres.

URGENȚELE ZILEI ÎN AGRICULTURĂ:

rocftrf eforturilor, iscusinței și abnegației poporului
Aici, în Gorj, la fabrica 

de sticlă — ale cărei pro
duse au devenit deja „am
basadorii" Înclinației către 
frumos a gorjenilor get- 
beget, care au știut să pre
schimbe „sapa-n condei" și 
„plugu-n călimară" — se 
vor realiza produse din 
cristal, cristal românesc.

Consemnez acest fapt, a- 
ceastâ încă o premieră in-' 
dustrială, ca pretext pen
tru o posibilă metaforă. 
Dacă s-ar putea realiza un 
cristal uriaș în ale cărui 
oglinzi să se reflecte rea
litățile ce se constituie 
azi, ■ pe plaiurile de legendă 
și eroism ale acestei părți 
de tară, i-ar trebui pri
virii indelungă vreme pen
tru a lua aminte la toate.

Obișnuiti să răsară lingă 
noi, din munca noastră, 
uzine, hidrocentrale, ter
mocentrale, să ctitorim noi 
oiașe, trimitînd privirile 
către asemenea realizări ca 
spre ceva normal — incit 
nefirească ni s-ar părea 
doar o pauză in a-eastă 
ritmică afirmare a noului 
-- înregistrăm t< tul cu so 
bi îetate. Entuziasmul de
venind o stare intimă. Șl, 
totuși! Cit de mirific este 
universul prliciom al iz- 
binzilor economice și so
ciale ale tării! îzbinzi care 
nu înseamnă doar o treaptă 
spre împlinirea visului vi
sat, ci implinirea insăși. 
Este demn de relevat toc
mai acest adevăr. Constru
ind, construind intr-un 
ritm epopeic, pu ne îngă-

K_________________________  

duim „odihna" exclamații
lor, a autoelogiului. în față 
drumul construcției aș
teaptă noile fapte de mun
că. în imaginatul cristal- 
metaforă vor trebui să-si 
afle loc obligatoriu aceste 
dimensiuni ale viitorului.

La temelia cărora sint so
lid așezate faptele începutu
lui. Fiindcă — nu-i așa ? — 
va trebui să fim de acord 
cu directorul general al 
Combinatului minier Olte
nia, Vasile Ogherlaci, care, 
conducind azi o activitate 
minieră de o amploare 
extraordinară, tinea să a- 
rate că la Rovinari. de 
pildă, primele lucrări la 
suprafață au fost la cariera 
Balta Uncheașului — sem
nificativ nume, nu ? — o 
carieră mică de 4 000—5 000 
tone pe zi, folosind o teh-

nologie considerată... înve
chită — excavatoare cu 
cupă. Vă amintiți ce spec
tacol ofereau cu doar ciți- 
va ani în urmă aceste ex
cavatoare care mușcau ne
sățioase din trupul pămin- 
tului. Așa era, dar vedeți.

Oameni ai luminii (ii)
REPORTAJ DE PE MELEAGURILE 

ÎNNOITE ALE GORJULUI, PUTERNICĂ 

VATRĂ ENERGETICĂ A ȚĂRII

de Nicolae DRAGOȘ

excavatoarele cu rotor au 
o capacitate de 2 000 mc pe 
oră. Pentru că fără o teh
nică avansată nu ne-am 
putea imagina carierele in 
care se extrag între 4 și 7 
milioane tone cărbune pe 
an. Fiindcă fără o tehnică 
avansată ne-ar fi greu, 
dacă nu imposibil, să ne 
imaginăm decapările ce se 
fac in zone colinare, pentru 
a se ajunge la stratul de 
cărbune, ce urmează să 
fie exploatat la zi. Decapa- 
re s-ar putea traduce, in 
limbaj strict gorjenesc. 

prin gestul- unui uriaș care 
ridică pur și simplu pălă
ria dealului, măsurind zeci 
de mii de tone de pămint, 
pentru a lăsa lignitul Ia 
vedere, in fața utilajelor 
de o extrem de complicată 
tehnicitate, a căror valoare

se ridică la 400—450 mili
oane lei. Adevărate uzine 
pe roți care înlocuiesc 
munca a sute de oameni.

în cristalul—metaforă,
made in Gorj, ar trebui 
să-și afle reflectarea și a- 
ceste utilaje minuite cu 
dexteritatea cu care erau 
dirijați, să spunem — și 
iartă-ni-șe comparația — 
cu veacuri în urmă caii în 
crincene bătălii de străbu
nii tehnicienilor și ingine
rilor de-azi. Și tot aici, in 
cristalul-metaforă, s-ar cu
veni să-și afle locul chipul 
noilor orașe ce se nasc

.acum, sub ochii noștri, în 
Gorj. Mai intii, Rovinarii, 
a cărui zestre (ce probleme 
dificile punea cuvintul ăsta 
în fața fiecărei familii ce 
avea fie și numai o 
fată de măritat!) va fi for
mată la început din 3 000— 
3 500 apartamente, un liceu 
industrial și o facultate de 
sublngineri. Se vor adăuga, 
apoi, orașele Mătăsari, la 
cariera Jilț, și Trestioara, 
spre Filiași. îngăduie-mi-se 
să atrag, în treacăt, aten
ția asupra sonorității spe
ciale, diafane a acestor 
două viitoare orașe de pe 
harta nouă a tării : Mă
tăsari și Trestioara. Parcă 
ar fi intr-un cîntec, in
tr-un cintec de la Gorj, de 
unde „te duci și vii".

Și. sentimental, aș așeza 
în lumina uriașului cristal 
pentru o clipă minunatele 
covoare și ii oltenești, ce 
se nasc din mîinile iscusite 
și privirile agere ale mun- 
citoarelor-artiste de la coo
perativa „Arta casnică" din 
Tismana. Spun pentru o 
clipă fiindcă mâi multă 
vreme, o mare parte din 
aceste minuni, din aceste 
frumuseți ce cuprind în 
ele nu numai semnele 
hărniciei, dar și pe cele 
ale talentului, nu au cum 
zăbovi in oglinzile cris
talului, fiind așteptate la 
capăt de drum de sta
tornici prețuitori ai artei 
noastre populare din Co
lumbia, Canada, Franța, Da-
(Continuare în pag. a IV-a)

• Grăbirea secerișului
• Eliberarea terenului pentru insămînțări

Recoltarea griului se desfășoară cu 
intensitate, pină ieri, 4 iulie, această 
lucrare executindu-se pe 400 000 hec
tare — 19 la sută din suprafața cul
tivată. Desigur, la ordinea zilei în a- 
gricultură este intensificarea seceri
șului, astfel incit in fiecare unitate 
agricolă această lucrare Să se încheie 
în maximum 8 zile. Este o cerință 
de mare însemnătate, determinată de 
necesitatea de a se înlătura orice 
pierderi prin scuturare. De la cul
tura cerealelor rezultă, ca producție 
secundară, cantități apreciabile de 
paie care se folosesc la completarea 
bazei furajere sau constituie mate
rie primă pentru producerea celulo
zei. Stringerea paielor și transportul 
acestora la locul de depozitare este 
impusă din două motive. în primul 
rînd, pentru ca paiele să poată fi 
conservate în vederea folosirii lor 
in furajarea animalelor sau pentru a 
fi expediate fabricilor de celuloză. în 
al doilea tind, pentru ca terenul să 
fie eliberat de paie spre a putea 
fi pregătit și însămînțat cu a doua 
cultură.

Din datele furnizate de Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
rezultă că in unele județe s-au 
creat decalaje mari între suprafețele 
recoltate și cele eliberate de paie. 
Pînă la această dată, orzul, orzoaica 
și griul au fost strînse de pe un 
milion de hectare, din care numai 
529 000 hectare au fost eliberate de 
paie. Cele mai mari decalaje in ce 
privește executarea lucrărilor a- 
mintite se constată în județele Ilfov, 
Teleorman. Olt, Dolj, Timiș. Ploile, 
foarte frecvente în această perioadă, 
pot provoca degradarea paielor ră
mase pe miriște și chiar a celor ba
lotate. în unele unități agricole con
tinuă practica păgubitoare, criticată 
cu tărie de conducerea partidului, de 

a se arde paiele de pe miriști. Unei 
asemenea practici trebuie să i se 
pună capăt cu desăvîrșire ! Toate 
paiele trebuie strinse cu cea mai 
mare grijă, asigurindu-se valorifica
rea lor integrală.

Pentru a se grăbi eliberarea tere
nului de paie este necesar ca in toate 
unitățile agricole să fie respectate 
graficele zilnice de lucru stabilite 
pentru fiecare presă, astfel incit să 
se lucreze in flux continuu: recoltat, 
eliberarea terenului și semănatul 
celei de a doua culturi. în acest 
scop, se cere să fie extinsă expe
riența acelor unități agricole care 
folosesc întreaga zi-lumină presele 
de balotat, iar transportul baloților 
se face in două schimburi, folosin- 
du-se nu numai mijloacele meca
nice. ci și atelajele unităților agri
cole. De asemenea, este necesar să 

în aceste zile, grâbirea secerișului depinde de operativitatea cu care spe
cialiștii depistează parcelele zvîntate, unde combinele pot lucra din plin. 
Așa se procedează, cu bune rezultate, la C.A.P. Suhaia, județul Teleorman

fie folosite mai mult decit pînă acum 
mașinile de adunat și căpițat, în
cărcătoarele de baloți, tirîșurile.

Avind in vedere că volumul lucră
rilor de sezon este foarte mare, or
ganizațiile de partid și comanda
mentele comunale pentru coordona
rea lucrărilor agricole au datoria 
să organizeze acțiuni de masă — cu 
participarea cooperatorilor, a elevi
lor, a altor locuitori de la sate — 
pentru stringerea și eliberarea grab
nică a terenurilor de paie. Pentru 
ca terenul să poată fi pregătit ime
diat, este bine ca baloții de paie să 
fie scoși la marginea tarlalelor. 
Printr-o amplă mobilizare de forțe 
este posibil și necesar ca terenurile 
recoltate să fie de indată eliberate 
de paie, astfel incit semănatul celei 
de-a doua culturi să se facă fără 
întîrziere.
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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN $1 CONSILIULUI SUPREM 

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI
DIN CUVÎNTUL PARTICIP ANȚILOR LA DEZBATERI

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE PREOTEASA

După ce și-a exprimat de
plina adeziune fată de pro
iectul de Directive ale Con
gresului al XII-lea al parti
dului, document de un interes 
major pentru viitorul României, 
care dă o amplă perspectivă 
activității întregului nostru 
partid și popor pentru edifi
carea cu succes a socialismului 
și comunismului in patria noas
tră, vorbitorul a spus : Ritmu
rile înalte ale creșterii. econo
mice de 8—9 la sută la produc
ția industrială, de 7—7,5 la sută 
la productivitatea muncii, vas
tul program de investiții ce se 
va materializa în noi și impor
tante obiective industriale, agri
cole și în alte domenii, dove
desc forța de care dispune pa
tria noastră, ne dau garanția că 
încă din cincinalul viitor Româ
nia va intra în rîndul țărilor cu 
dezvoltare medie, iar la sfirși- 
tul deceniului se va situa la 
un nivel apropiat de cel al ță
rilor dezvoltate din punct de 
vedere economico-social. Alături 
de celelalte zone ale țării, ju
dețul nostru a cunoscut, mai 
ales în ultimul deceniu, o dez
voltare accentuată a bazei teh- 
nico-materiale a producției, a- 
cordîndu-se prioritate sectoare
lor de înaltă tehnicitate, moder
nizării structurii produselor și 
valorificării mai bune a resur
selor existente. La nivelul anu
lui 1980, producția industrială va 
ajunge la peste 31 miliarde lei, 
fiind de aproape trei ori mai 
mare față de 1970. Prevederile 
cincinalului viitor sînt funda
mentate deci pe o bază solidă, 
dar și pe o conștiință muncito
rească ridicată.

Volumul investițiilor de a- 
proape 30 miliarde lei care ne 
vor fi alocate in cincinalul 1981— 
1985, a spus vorbitorul, va asi
gura construirea și dezvoltarea 
a 36 de obiective șl, pe. această 
bază, creșterea, Jțumărului de 
locuri de muncă cu peste 40 OOC. 
în anul 1985 vom ajunge, la o 
producție globală industrială de 
circa 53 miliarde lei, cu un ritm

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE VEREȘ

Problemele complexe și de în
semnătate deosebită supuse dez
baterii plenarei Comitetului 
Central ilustrează grija partidu
lui nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru creșterea con
tinuă a rolului conducător al 
partidului în amplul proces 
transformator pe care îl par
curge țara, în anul trecerii spre 
o nouă etapă de mari înfăptuiri, 
îmi exprim profunda adeziune 
la aceste documente programa
tice de o mare valoare teoretică 
și practică, cuprinzătoare sin
teză a drumului revoluționar 
parcurs de societatea româ
nească, după Congresul al XI-lea. 
armonios și unitar înmănuncheat 
cu perspectiva, cu viitorul prefi
gurat strălucit de partidul nos
tru, sub directa conducere a se
cretarului său general, omul 
care, în spiritul vizionar al so
cialismului științific, urmărește 
cu aleasă grijă procesul de dez
voltare liberă, independentă a 
României. Prin conținutul lor, 
aceste documente întruchipează 
aspirațiile și năzuințele vitale 
ale comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii din patria noas
tră, iar prin concepția lor uni
tară și prin echilibrul dinamic 
între procesul de dezvoltare și 
modernizare a economiei și ri
dicarea sistematică a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului, se asigură apropierea 
intr-un timp scurt de nivelul 
țărilor dezvoltate ale lumii.

Votînd cu mare satisfacție a- 
ceste documente, doresc, tova
rășe secretar general, să rapor
tez că ne-am îndeplinit angaja
mentul suplimentar asumat pe 
acest cincinal, de 5,1 miliarde lei 
la producția industrială, și dis
punem de toate condițiile, așa 
cum s-a hotărît în recenta ple
nară a Comitetului județean de 
partid, pentru a suplimenta an
gajamentul nostru pînă la fi
nele actualului cincinal cu 2 
miliarde lei, realizînd astfel 
peste plan o producție industria
lă pe acest cincinal de 7 mi
liarde lei.

In atmosfera de mobilizare 
generală pentru atingerea obiec
tivelor actualului cincinal, efor
turi susținute au fost depuse 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și angajamen

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRU ENACHE

Doresc să raportez că oamenii 
muncii din județul Neamț, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, au acționat și 
acționează cu toată abnegația 
pentru îndeplinirea prevederilor 
actualului plan cincinal. în pe
rioada care a trecut, am realizat 
peste plan o producție industria
lă de 4 miliarde lei și avem 
toate condițiile pentru a depăși 

mediu anual de creștere de 12,1 
la sută.

în agricultură, volumul de ac
tivitate va crește de la 9,8 mi
liarde lei în anul 1980, la 12,5 
miliarde lei în 1985, ceea ce va 
însemna o producție de 15 400 
lei pentru fiecare locuitor al ju
dețului.

O dominantă a viitorului cin
cinal o va constitui consoli
darea dezvoltării economico-so
ciale în profil teritorial, afir
marea cu putere a revoluției 
tehnico-științifice, realizarea u- 
nei calități superioare in toate 
domeniile de activitate, odată cu 
necesitatea de a asigura un înalt 
nivel de pregătire tuturor cetă
țenilor patriei.

Vorbitorul a arătat că și in 
viitor în județul Dolj se va 
acorda o mare importantă pla
nului ca instrument de condu
cere științifică, mai ales în 
contextul noului mecanism eco- 
nomico-financiar. Orientarea 
dată de a se dezvolta activită
țile din agricultură, mica indus
trie și prestările de servicii, în 
principal în localitățile cu popu
lație densă, reședințe ale actua
lelor consilii unice agroindus
triale, este o nouă măsură luată 
de conducerea partidului nostru 
care vine să stimuleze creșterea 
nivelului de viață al oamenilor 
pe baza creșterii producțiilor ce 
trebuie să se realizeze pe cap 
de locuitor și în mediul rural.

După ce s-a referit la măsu
rile ce vor fi luate în viitor pen
tru a se diminua concentrarea 
excesivă a activității economice 
în municipiul Craiova, prin mai 
justa repartizare a forțelor de 
producție pe teritoriul județului, 
vorbitorul a spus în încheiere :

Asigur plenara, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția județeană de partid Dolj va 
munci cu pasiune și devotament 
penir'.i ca împreună cu’ toti’oa
menii muncii să ne ridicăm Ha 
nivelul cerințelor pe care Con- 
^resĂM^ălnqwi-lea al Partidului 
Comunist Român le va bune' in 
fața noastră, a întregului popor.

telor asumate. Pină la sfirșitul 
actualului cincinal urmează să 
fie realizată o producție supli
mentară in valoare de 7 miliarde 
lei. Planul producției globale in
dustriale pe semestrul I a fost 
îndeplinit in proporție de 102.2 
la sută, iar cel al productivității 
muncii de 101,3 la sută.

Realizări importante au fost 
obținute in această perioadă in 
înfăptuirea programelor de dez
voltare și modernizare a agri
culturii, în sporirea producției 
și a efectivelor de animale.

Vorbitorul a prezentat lipsuri
le inregistrate in activitatea 
economică și măsurile luate 
pentru grabnica lor lichidare, de 
organele locale de partid, de 
conducerile întreprinderilor.

Expresie elocventă a grijii 
permanente a partidului și sta
tului nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, — a 
spus în continuare vorbitorul — 
pentru înflorirea tuturor județe
lor patriei, cincinalul 1981—1985 
deschide și în județul Mureș 
mărețe perspective de amplifi
cară și dezvoltare materială 
a sa.

Realizarea unor noi obiective, 
alături de dezvoltarea și moder
nizarea celor existente, cu efecte 
asupra creșterii productivității 
muncii, va asigura obținerea, la 
nivelul anului 1985, a unui pro
dus global de peste 50 miliarde 
lei. In deplină concordanță cu 
aceste orientări, în anul 1985, 
față de 1980. volumul producției 
industriale va fi cu 35 la sută 
mai mare, ceea ce asigură o 
producție industrială de 60 000 
lei pe locuitor în cadrul ju
dețului.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să asigur conducerea 
partidului, pe dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii din județul Mureș sînt 
ferm hotăriți să acționeze cu 
toată energia pentru traducerea 
în viață a politicii partidului 
nostru, care promovează și asi
gură progresul neîntrerupt al 
patriei, bunăstarea materială și 
spirituală a poporului, care slu
jește cauza socialismului, colabo
rarea intre națiuni, făurirea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

angajamentul pe care ni l-am 
asumat de a realiza o produc
ție suplimentară de 5,7 miliarde 
lei. Am înregistrat în această 
perioadă un ritm mediu anual 
superior celui prevăzut în pla
nul cincinal — de 11 la sută^ațâ 
de 8,2 la sută — ceea ce va face 
ca județul nostru să realizeze, in 
1980, o producție industrială de 

aproape 23 miliarde lei. Ritmu
rile cele mai înalte le-am înre
gistrat în ramurile de bază ale 
industriei : metalurgia feroasă, 
construcțiile de mașini și indus
tria chimică, in care se reali
zează peste 55 la sută din volu
mul total al producției.

Aplicind în viață indicațiile și 
orientările formulate de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, — a spus 
in continuare vorbitorul — am 
înregistrat, în ultima perioadă, 
un important salt calitativ în 
industria județului.

Și în agricultură am obținut 
rezultate bune, atît la producția 
vegetală, cît și la cea animalie
ră. Producțiile medii din acești 
ani sînt superioare perioadelor 
anterioare, iar livrările la fon
dul de stat au sporit în acest 
cincinal, în medie, cu circa 60 
la sută la carne și 83 la sută ia 
lapte. în zootehnie realizăm 
aproape jumătate din valoarea 
producției agricole.

Referindu-se la activitatea din 
investiții, vorbitorul a arătat că 
planul a fost îndeplinit și de
pășit, au fost puse in funcțiune 
peste 300 noi obiective și capa
cități de producție, au fost con
struite aproape 13 mii de apar
tamente, precum și numeroase 
edificii social-culturale.

Pe baza rezultatelor de pină 
acum, a hotăririi cu care acțio
nează oamenii muncii din ju
deț, pot să afirm în fața plena
rei că planul cincinal și anga
jamentele asumate vor fi înde
plinite și depășite.

Vorbitorul a arătat că în uni
tățile economice ale județului 
mai există încă mari rezerve 
privind utilizarea cu maximă 
eficiență a capacităților de pro
ducție, a mașinilor și utilajelor, 
a forței de muncă și a timpului 
de lucru, precum și in ceea ce 
privește economisirea materiilor 
prime și materialelor, a combus
tibililor și energiei.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Am studiat cu toată aten
ția proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea al parti
dului cu privire la planul cinci
nal 1981—1985 și liniile directoa
re ale ^eșșvfllțării economico-so
ciale României■. pțnă în amil 
1990 și apreciez și eu că aces
tea sțjțțț;. jn depljnă concordanță 
cu ■ prevederile programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism.

Prin prevederile pe care le cu
prind, documentele supuse dez
baterii plenarei jalonează o eta

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE BUȘUI

Exprim acordul deplin față de 
orientările dezvoltării economi
co-sociale a țării cuprinse in do
cumentele supuse dezbaterii ple
narei, care prin conținutul lor 
jalonează o nouă etapă calitativ 
superioară in dezvoltarea armo
nioasă a tuturor ramurilor și 
sectoarelor de activitate, a tutu
ror județelor, cu orientarea con
ducerii partidului de a îmbina 
intr-un complex unitar progra
mul de dezvoltare economico- 
socială cu cel al cercetării ști
ințifice și dezvoltării tehnologi
ce și de cercetare și dezvoltare 
in domeniul energiei.

Permiteți-mi să exprim și cu 
acest prilej înalta stimă și recu
noștință pe care comuniștii, toți 
oamenii muncii din Caraș-Seve- 
rin o poartă conducerii partidu
lui, dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu, pen
tru contribuția esențială adusă 
la elaborarea și fundamentarea 
proiectului de Directive ale Con
gresului al XII-lea și a celorlal
te documente supuse dezbaterii 
plenarei.

Trăsăturile definitorii ale vii
torului cincinal le regăsim și în 
proiectul planului județului nos
tru. Pe lingă intensificarea acti
vității în centrele tradiționale, 
unde va spori substanțial pro
ducția de cărbune, de minereuri 
feroase și neferoase, de alte mi
nerale utile, vor fi deschise noi 
exploatări de cărbune cocsifica- 
bil la Lupac. de șisturi bitumi
noase la Anina și Doman, de 
cărbune energetic la Mehadia.

In anii viitori, Caraș-Severinul 
va deveni și un mare producător 
de energie electrică, prin pune
rea în funcțiune a termocentra
lelor pe șisturi de la Anina și 
Doman cu o putere instalată de 
1 550 MW și a hidrocentralelor 
de pe riurile Bistra, Cerna și 
Bîrzava cu o putere instalată de 
320 MW.

Sarcini deosebite revin și uni
tăților din ramurile tradiționale 
ale județului ; metalurgia, con
strucția de mașini, industria 
lemnului, in care, odată cu spo
rirea producției, va trebui să se

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
ALEXANDRINA GĂINUȘE

în concordanță cu prevederile 
Programului partidului, docu
mentele pe care le dezbate ple
nara, prin prevederile lor realis
te. de o înaltă previziune știin
țifică. dau dimensiuni clare 
obiectivelor, direcțiilor și nive
lurilor ce vor fi realizate in viito
rul. cincinal și in deceniul ur
mător, a spus vorbitoarea. Prin 
conținutul lor, ele sînt menite să 
asigure in continuare dezvol

pă nouă in dezvoltarea forțelor 
de producție, pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ridicarea la un nivel cali
tativ superior a întregii activi
tăți economice, asigurarea unei 
maxime eficiente economice în 
toate domeniile de activitate, 
creșterea în continuare a ni
velului de trai al întregului 
popor. Doresc să-mi exprim de 
la această tribună întreaga apre
ciere față de aportul nemijlocit 
și deosebit de valoros al secre
tarului nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea 
și fundamentarea prevederilor 
cuprinse în proiectul de Direc
tive și în celelalte documente 
supuse dezbaterii plenarei.

Am remarcat cu deosebită sa
tisfacție că, în documentele cu 
privire la viitorul cincinal, .și 
județului Neamț i se acordă un 
loc important. Conform docu
mentelor supuse dezbaterii, pro
dusul global total va ajunge în 
anul 1985 Ia peste 53 miliarde de 
lei, cu un ritm mediu anual de 
8.5 la sută, producția industrială 
reprezentînd 75 la sută din 
aceasta, ceea ce o definește în 
continuare ca ramură conducă
toare a economiei județului.

în agricultură, volumul acti
vității va spori in cincinalul vii
tor cu peste 60 la sută. în ca
drul agriculturii, locul principal 
il va ocupa zootehnia.

în cincinalul următor, în ju
dețul nostru va fi infăptuit un 
important volum de investiții — 
circa 23 miliarde lei — care se va 
concretiza în noi obiective eco
nomice, în dezvoltarea capaci
tăților existente, ca și în reali
zarea a peste 21 000 apartamente 
și obiective social-culturale. în 
aceeași perioadă se vor crea 
peste 20 mii noi locuri de muncă.

Doresc să folosesc și acest 
prilej pentru a exprima gindu; 
rile și sentimentele de deosebită 
dragoste și caldă recunoștință ale 
comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din județ față de 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, și să 
vă asigur că organizația jude
țeană de partid, toți oamenii 
pruncii din. județul nostru sîn
tem hotăriți7 să punem în valoare 
întreaga noastră putere de 
muhCă, toată priceperea și ener
gia, creatoare' pe'nti’u realizarea 
cu succes a sarcinilor de plan 
si a angajamentelor asumate, 
pentru a intimpina cu noi și re
marcabile fapte de muncă cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XII-lea 
al partidului nostru.

acționeze stăruitor pentru diver
sificarea și înnoirea structurii 
producției, creșterea competiti
vității produselor, reducerea con
sumului de materii prime,} com
bustibili și energie. Biroul Co
mitetului județean de partid_ a 
analizat amplasarea rațională a 
noilor obiective economice, ur- 
mărindu-se și descongestionarea 
centrelor aglomerate, în special 
Reșița, prin amplasarea unor u- 
nitâți sau secții în orașele mai 
puțin dezvoltate,. în viitoarele 
centre urbane și in unele co
mune.

Referindu-se în continuare la 
perspectivele de dezvoltare ale 
agriculturii județului, vorbitorul 
a arătat că, în următorul cinci
nal, producția agricolă urmează 
să ajungă la o valoare de 4 mi
liarde lei, asigurindu-se un pro
dus global pe locuitor de peste 
10 000 lei. Contribuția hotărîtoa- 
re în îndeplinirea acestei sarcini 
și-o va aduce zootehnia, care își 
va dubla efectivele de bovine și 
ovine. De asemenea, va continua 
în ritm înalt modernizarea po- 
miculturii, astfel ca în 1985—1986 
acest sector să producă circa 
400 000 tone fructe anual. Pină 
în 1985 urmează să fie construite 
10 unități și secții de conser
vare și prelucrare a legumelor și 
fructelor, abatoare, fabrici de 
produse lactate.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la dezvoltarea în cadrul 
județului a industriei mici și a 
prestațiilor de servicii.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Exprimind deplina adeziune față 
de orientările cuprinse în docu
mentele supuse dezbaterii, asi
gurăm plenara, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organiza
ția, județeană de partid, toți oa
menii muncii din Caraș-Severin 
acționează cu hotărîre, fermitate 
și răspundere pentru îndeplini
rea sarcinilor și a angajamen
telor asumate, cinstind cu dem
nitatea și conștiința ce-i carac
terizează marile evenimente din 
viața partidului și poporului 
nostru din acest an.

tarea accelerată a forțelor de 
producție și a bazei tehnico-ma- 
teriale a societății noastre, va
lorificarea cit mai deplină a 
capacității de creație științifică, 
gospodărirea cu maximum de 
eficientă a resurselor materiale 
și umane ale societății.

în numele organizației jude
țene de partid Bacău, exprim 
deplinul acord cu orientările de 
înaltă principialitate și cute

zanță revoluționară ale docu
mentelor supuse dezbaterii 
plenarei Comitetului Central, 
care deschid noi orizonturi 
înaintării patriei pe drumul so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. în aceste documente 
regăsim contribuția nemijlocită 
a secretarului general al parti
dului, a iubitului nostru condu
cător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, gindirea sa creatoa
re, profund ancorată în realită
țile țării și ale lumii de azi, 
contribuția de o inestimabilă 
valoare teoretică și practică 
pentru activitatea întregului 
nostru partid și popor.

Consider că realizarea înalte
lor ritmuri de dezvoltare in con
formitate cu prevederile Direc
tivelor iși găsește un suport pu
ternic și in prevederile progra
mului de dezvoltare energetică 
și de intensificare a cercetării 
tehnico-științifice, de largă a- 
firmare in toate ramurile eco
nomiei românești a cuceririlor 
celor mai avansate ale cunoaș
terii. Dăm o inaltă apreciere 
contribuției deosebite pe care 
tovarășa Elena Ceaușescu a 
adus-o la elaborarea și funda
mentarea programului național 
de dezvoltare a cercetării știin
țifice.

Vorbitoarea a prezentat in 
continuare perspectivele de dez
voltare ale județului Bacău, 
care, în cincinalul 1981—1985; va 
cunoaște o continuă înflorire 
economico-socială. La sfirșitul 
acestei perioade, valoarea pro
ducției totale realizate in județ 
urmează să ajungă la peste 60 
miliarde lei anual, o dezvoltare 
prioritară asigurindu-se indus
triilor chimică și construcțiilor 
de mașini.

Referindu-se la sarcinile care 
revin județului în privința dez
voltării energeticii, vorbitoarea 
a subliniat importanța creșterii 
producției de cărbune în bazinul 
Comănești, precum și pune
rii în funcțiune, la întreaga ca
pacitate, a sistemului hidro
energetic al Șiretului.

După ce a înfățișat măsurile 
preconizate pentru creșterea in

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
I0AN

Doresc să apreciez de la în
ceput că documentele supuse 
dezbaterii plenarei au o uriașă 
valoare istorică pentru poporal 
nostru, ele purtînd amprenta 
puternicei personalități a secre
tarului general al partidului, 
care, cu neslăbită consecventă 
revoluționară, aduce contribuția 
sa hotăritoare la pătrunderea 
esenței legităților obiective și a 
posibilităților concrete ale dez
voltării noastre sociale în fie
care etapă, inarmînd partidul 
cu capacitatea autentică a con
ducerii științifice a procesului 
făuririi noii orinduiri sociale.

Documentele relevă cu o mare 
forță de expresie continuarea 
pe o treaptă superioară a apli
cării opțiunilor fundamentale 
care au călăuzit ansamblul dez
voltării noastre economico-so
ciale în întreaga perioadă inau
gurată de Congresul al IX-lea 
al partidului. Viitorul cincinal 
se prezintă ca o nouă treaptă 
de progres multilateral, al cărui 
indicator de creștere cantitativă, 
dar mai ales calitativă și in
tensivă, marchează decisiv dru
mul apropierii de țările dezvol
tate ale lumii.

Consider că prezintă o deose
bită importanță orientarea spre 
modernizarea și perfecționarea 
structurii ramurilor economice, 
acordindu-se în mod firesc în- 
tîietate sectoarelor care con
sumă mai puțin și mai eficient 
materiile prime deficitare, pre
cum și resursele energetice pri
mare, ca și adîncirea procesului 
de repartizare teritorială armo
nioasă a forțelor de producție;

Cu profundă recunoștință do
resc să remarc că in prevederi
le pentru viitorul cincinal' ju
dețul Satu Mare este reprezen
tat în continuare cu importante 
sarcini mobilizatoare, care vor 
putea spori potențialul econo
mic industrial de la 12 miliarde 
lei în prezent, la peste 20 mi-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE PANĂ

Documentele pe care sîntem 
chemați să le dezbatem astăzi 
— a spus vorbitorul — conferă 
actualei plenare o importanță 
deosebită in viața partidului și 
a poporului nostru. Prin conți
nutul lor, proiectul de Directive 
ale următorului cincinal și li
niile directoare ale dezvoltării 
României pină în 1990, progra
mele in domeniul cercetării și 
energiei sint in deplină concor
danță eu obiectivele stabilite in 
Programul partidului, cu cerin
țele legice ale continuării pe o 
treaptă calitativ superioară a 
procesului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, cu interesele fundamen
tale ale națiunii noastre.

Obiectivele esențiale care ja
lonează perioada viitorului 
cincinal sînt pe deplin realiste, 
corespunzătoare posibilităților 
de care dispunem, determinind 
dezvoltarea și modernizarea 
forțelor de producție, afirmarea 
viguroasă a laturilor calitative 
și asigurarea unei maxime efi
ciente in toate domeniile vieții 
economico-sociale, valorificarea

ritm rapid a agriculturii — ra
mură importantă a economiei 
județului — vorbitoarea a spus 
în continuare : Dezvoltării eco- 
nomico-sociale a județului Ba
cău îi vor fi alocate în 
cincinalul viitor investiții în
valoare de circa 31 miliarde 
lei, care se vor materia
liza in punerea in funcțiune 
sau începerea lucrărilor la pes
te 100 obiective importante în 
industrie. Pornind de la faptul 
că realizarea obiectivelor și ni
velurilor de producție planifi
cate pentru cincinalul viitor are 
ca bază de plecare rezultatele din 
ultimul an al cincinalului, comi
tetul județean, organizațiile de 
partid desfășoară o susținută 
activitate politico-organizatorică 
pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a tuturor sarcini
lor de plan. S-a arătat că la 
sfirșitul primilor trei ani ai cin
cinalului s-a realizat o producție 
suplimentară de peste 1 miliard 
și jumătate lei, iar în acest an, 
în marea majoritate a între
prinderilor și la un număr în
semnat de produse, sarcinile pla
nificate au fost depășite. Infor- 
mînd că pentru recuperarea in 
cel mai scurt timp a restanțelor 
la producția fizică și din dome
niul investițiilor apărute în une-x 
le Unități se întreprind măsuri 
energice, vorbitoarea a arătat 
că există posibilitatea punerii în 
funcțiune înainte de termen a 
unor obiective, printre care și 
întreprinderea de panouri elec- 
tropneumatice, ce va putea pro
duce cu un an de zile mai de
vreme față de prevederile pla
nului. In încheiere a exprimat 
deplina adeziune a comuniștilor 
și tuturor oamenilor muncii din 
județul Bacău la documentele 
supuse dezbaterii și a asigurat 
plenara, pe secretarul general al 
partidului că organizațiile de 
partid din județul Bacău, toți 
oamenii muncii vor acționa cu 
tot mai multă'hotărîre pentru a 
întîmpina Congresul al XII-lea 
al partidului cu realizări tot mai 
mari în toate domeniile vieții 
economice, politice și sociale.

FORIȘ
liarde în 1985 și vor permite 
aproape dublarea potențialului 
agricol. Industria, care va ajun
ge la o pondere de peste 70 la 
sută in produsul social jude
țean, va constitui factorul ho- 
tărîtor al asigurării ocupării 
eficiente a forței de muncă. în 
ce privește agricultura, preve
derile realizează o concordanță 
mai judicioasă cu condițiile pe
doclimatice specifice și eu ce
rințele cultivării patrimoniului 
funciar la un randament supe
rior.

Statornica grijă pe care o ma
nifestați, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — a 
spus in încheiere vorbitorul — 
față de dezvoltarea economico- 
socială complexă a județului 
Satu Mare, în rînd cu celelalte 
județe ale țării, are un profund 
ecou in inimile și conștiința tu
turor celor ce muncesc pe aces
te plaiuri înfloritoare, fără de
osebire de naționalitate, care 
intr-o unică voință sînt hotăriți 
să nu precupețească nici un 
efort pentru ca sarcinile ce li 
s-au încredințat pentru anul 
1979 și întregul cincinal ac
tual să fie Îndeplinite și depă
șite, convinși că prin aceasta se 
pune temeiul trainic al împli
nirilor viitoare.

Folosind climatul abnegației 
și însuflețirii, cu care toți lo
cuitorii din județul Satu Mare 
participă la aplicarea în viață a 
politicii înțelepte a partidului, a 
indicațiilor dumneavoastră de 
neprețuit, organizația județeană 
acționează cu fermitate in di
recția mobilizării mai depline a 
tuturor energiilor pentru de
pășirea in cel mai scurt timp a 
greutăților și neajunsurilor care 
mai persistă îndeosebi în or
ganizarea activității din fiecare 
unitate economico-socială po
trivit cu exigențele superioare 
ale autoconducerii și autogestiu- 
nii, ale unei eficiente maxime.

intensivă a resurselor, creșterea 
continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a maselor.

Doresc să subliniez contribu
ția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
acestor documente, la fun
damentarea căilor practice de 
transpunere a lor in viață, rele- 
vîndu-se astfel din nou rolul 
proeminent al secretarului nos
tru general in stabilirea liniei 
strategice și tactice a partidu
lui, gindirea și acțiunea sa de 
mare deschidere novatoare, di
namismul de esență revoluțio
nară, întemeiate pe profunda 
cunoaștere și analiză a realită
ților societății contemporane 
românești.

în continuare, tovarășul 
Gheorghe Pană a informat pe 
larg plenara despre succesele 
obținute de oamenii muncii din 
Capitală în îndeplinirea obiec
tivelor actualului plan cincinal.

în cei trei ani și jumătate 
care au trecut din actualul 
cincinal, producția industrială a 
fost îndeplinită in proporție de 
104,2 la sută, obținindu-se peste 

plan importante cantități de 
produse necesare economiei na
ționale. Au fost puse in func
țiune peste 200 capacități indus
triale și au fost date în folo
sință un număr însemnat de 
obiective social-culturale. Volu
mul vinzârilor de mărfuri 
către populație a crescut în 
Capitală cu peste 34 la sută. 
Vorbitorul a arătat că orga
nele și organizațiile de par
tid ale Capitalei desfășoară 
in continuare largi acțiuni în 
toate domeniile economice pen
tru soluționarea concretă a pro
blemelor cu care se confruntă 
colectivele de muncă, astfel in
cit să se asigure realizarea inte
grală a sarcinilor importante ce 
le revin pină la sfirșitul cinci
nalului.

Urmărind statornic îndepli
nirea planului de stat la toți in
dicatorii, acordăm o atenție deo
sebită înfăptuirii programului 
suplimentar de dezvoltare eco
nomico-socială, document de 
mare însemnătate adoptat de 
Conferința Națională a partidu
lui, care prevede obținerea pes
te plan a unei producții de pes
te 100 miliarde lei. Din acest 
program, Capitala a realizat 
pină in prezent peste 16 mi
liarde lei și vă asigurăm, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că au 
fost create toate condițiile pen
tru îndeplinirea integrală a an
gajamentului pe care organiza
ția Bucureștiului și l-a asumat 
in fața dumneavoastră, de a ob
ține pînă Ia sfirșitul cincinalu
lui un spor de producție de 
peste 25 miliarde lei.

Ne preocupăm — a spus vor
bitorul — de intensificarea fac
torilor calitativi în toate sectoa
rele de activitate, urmărind creș
terea susținută a productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor 
materiale și a consumurilor de 
energie și de combustibil — ele
mente esențiale ale ridicării sub
stanțiale a eficienței.

In continuare, vorbitorul a 
scos în evidență lipsurile care 
mai există în activitatea econo
mică a Capitalei și a prezentat, 
soluțiile pentru înlăturarea lor 
cît mai grabnică.

Asemenea întregii țări, a Spus 
tovarășul Gheorghe Pană in 
continuare, in perioada 1981— 
1985 Câpitala va cunoaște o pu
ternică dezvoltare. Datorită spe
cificului industriei municipiului 
nostru, care este bine dotat cu 
utilaje și instalații de inaltă per
formanță, datorită ponderii per- 
sonșdului muncitor cu o pregă
tire profesională mai ridicată, 
vor fi larg promovate unele ra
muri purtătoare de progres teh
nic, cum sint electronica și mi
croelectronica, mecanica fină, a- 
viația, utilaje pentru centrale 
nucleare.

Ca urmare a acestor orientări 
și direcții de acțiune, producția 
industrială a anului 1985, care 
va fi mai mare cu 34 la sută 
decit cea din 1980, va trebui să 
fie realizată practic cu același 
număr de oameni ai muncii 
existenți in prezent. în vederea 
realizării acestor priorități ale

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
IOSIF

Actuala plenară prezintă pen
tru întregul partid și popor o 
semnificație deosebită, conferită 
de hotărirea convocării celui 
de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român și de 
dezbaterea proiectului de Direc
tive cu privire la planul cincinal 
1981—1985 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României pînă in 1990, precum 
și a celor două programe.

Doresc să subliniez valoarea 
deosebită a faptului că partidul 
nostru, prin grija permanentă a 
secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, respec
tă și aplică statornic in practică 
principiile și normele statutare 
privind organizarea congreselor 
și conferințelor naționale ale 
partidului, prin promovarea 
neabătută a muncii și conducerii 
colective, prin stimularea in via
ța socială a autoconducerii mun
citorești, a dezvoltării democra
ției socialiste.

Studiind proiectul de Direc
tive, a spus vorbitorul, doresc 
să spun de la Început că am 
reținut îndeosebi înalta lui ți
nută științifică, la elaborarea 
căruia rolul decisiv I-a avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, prin spiritul său profund 
revoluționar, prin excepțională 
capacitate creatoare, realistă și 
clarvăzătoare, in examinarea 
problematicii vaste de edificare 
a noii societăți, a stabilirii stra
tegiei dezvoltării multilaterale 
a țării, in aplicarea celor mai 
eficiente soluții ce decurg din 
particularitățile social-economi- 
ce ale tării, aduce o contribu
ție de neprețuit la îmbogățirea 
și dezvoltarea tezaurului teoriei 
și practicii construcției socia
liste.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
membrii de partid, toți oamenii 
muncii din județul Harghita, 
români și maghiari, își vor ma
nifesta și cu acest prilej deplina 
satisfacție pentru modul strălu
cit in care conducerea partidu
lui, dumneavoastră personal, 
ați asigurat prin proiectul de 
directive, dezvoltarea armo
nioasă in continuare a tuturor 
județelor țării, pentru preocu
parea statornică de a se realiza 

economiei bucureștene, comite
tul municipal de partid va situa 
in centrul preocupărilor organe
lor și organizațiilor de partid ri
dicarea nivelului tehnic și cali
tativ al producției materiale, a- 
firmarea cu și mai mare inten
sitate a revoluției tehnico-știin- 
țifice, introducerea pe scară 
largă a progresului tehnic, pu- 
nind un accent deosebit pe me
canizarea și automatizarea pro
ceselor tehnologice, pe extinde
rea lucrului la mai multe mașini 
în toate locurile unde este posi
bil, ridicarea necontenită a gra
dului de calificare a muncitori
lor și cadrelor tehnice.

In spiritul proiectului Progra
mului de cercetare științifică, in 
viitorul cincinal ne revine în
datorirea de a mobiliza mai ac
tiv capacitatea creatoare a ca
drelor tehnice și inginereșt i i 
oamenilor muncii din uniți,»>e 
noastre economice. Totodată, 
vom acționa pentru aplicarea 
mai operativă a rezultatelor ob
ținute în domeniul cercetării 
științifice, în direcția soluționă
rii problemeloi- practice cu care 
se confruntă întreprinderile, cu 
deosebire creșterea gradului de 
tehnicitate a utilajelor, valorifi
carea superioară a materiilor 
prime, a combustibililor și 
energiei.

Sîntem conștienți că dezvol
tarea in ritmuri inalte a eco
nomiei Bucureștiului, ca și a 
întregii țări, impune o preocu
pare deosebită pentru acoperi
rea necesarului de materii pri
me, materiale, energie și com
bustibil, în condițiile raționali
zării stricte a consumurilor în 
toate ramurile și domeniile de 
activitate. Astfel, vom desfă
șura o mai susținută acțiune de 
reducere accentuată a normelor 
de consum, prin introducerea 
unui regim sever de economi
sire în toate domeniile.

Angajînd răspunderea fiecă
rui om al muncii pentru econo
misirea resurselor de materiale, 
pînă în prezent s-au găsit so
luții ca în cincinalul 1981—1985 
să realizăm economii de 300 mii 
tone combustibil convențional 
și 150 mii MW ore față de ni
velurile stabilite ca urmare a 
indicațiilor ’date de conducerea 
partidului.

Avem ferma convingere că 
proiectul1 de Directive ale Con
gresului al XII-lea va stimula 
spiritul de dăruire și creativita
te al tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din Capitală in 
ampla întrecere ce se desfășoa
ră în cinstea celei de-a 35-a a- 
niversări a eliberării patriei.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a spus in înche
iere vorbitorul — că detașamen
tul comuniștilor bucureșteni, co
lectivele de muncă își vor spori 
eforturile pentru îndeplinirea și 
depășirea planului de stat pe 
acest an și pe întregul cincinal, 
bază sigură pentru realizarea 
mărețelor obiective prefigurate 
de documentele dezbătute astăzi 
în plenara noastră și care vor 
asigura înaintarea rapidă a 
României pe calea progresului 
și civilizației comuniste.

SZASZ
în fapț, pe mai departe, condi
ții superioare, egalitate pe toate 
planurile, între toți membrii so
cietății, fără deosebire de na
ționalitate.

O consecință directă a promo
vării unei politici naționale 
juste, a grijii permanente a 
conducerii partidului pentru 
afirmarea deplină a personali
tății umane, a spus in conti
nuare vorbitorul, o constituie 
ritmurile accelerate de dezvol
tare economico-socială a jude
țului nostru și in viitorul cinci
nal. Astfel, față de planul pro
ducției industriale pe anul 1980 
de 11,9 miliarde de lei, preve
derile înscrise in proiectul de 
Directive pentru anul 1985, de 
aproape 18 miliarde lei, repre
zintă o creștere de peste 50 la 
sută ; ritmuri accelerate vor în
registra in special ramura indus
triei constructoare de mașini, 
metalurgia, chimia, a căror dț ■ 
versificare, alături de consolida
rea in continuare a industriei 
forestiere, miniere și ușoare, va 

. asigura o dezvoltare echili
brată a localităților județu
lui nostru, ca de altfel a tutu
ror județelor, atragerea și ocu
parea forței de muncă disponi
bilă, precum și Îmbunătățirea 
necontenită a condițiilor de 
muncă și viață ale locuitorilor.

Ne preocupă, de asemenea, 
valorificarea potențialului ener
getic al riurilor și pîraielor, în
deosebi pentru a asigura ilumi
natul unor sate și comune, a 
unor locuri de muncă din ex
ploatări forestiere, prin con
struirea unor centrale electrica 
simple — direcții in care deja 
se acționează pe baza unui pro
gram stabilit de biroul comita
tului județean.

Subliniind apoi că îndeplinirea 
prevederilor și angajamentelor 
asumate in actualul cincinal con
stituie temelia pregătirii și des
fășurării in bune condiții a cin
cinalului următor, vorbitorul a 
arătat că în primul semestru al 
anului colectivele de oameni ai 
muncii din județul Harghita au 
reușit să realizeze planul pro
ducției globale industriale in

(Continuare in pag. a IXI-a)
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proporție de 102,3 la sută, ceea 
ce echivalează cu un spor de 
116 milioane lei, concretizat în 
importante produse fizice nece
sare economiei naționale. De a- 
semenea, bune rezultate s-au 
obținut și in desfășurarea mun
cilor agricole, ca și în creșterea 
animalelor.

în același timp, vorbitorul a 
arătat că în activitatea eco
nomică desfășurată în semestrul 
de curînd încheiat s-au înre
gistrat și unele neajunsuri. în
deosebi în privința realizării in
vestițiilor și a sarcinilor de ex
port, asupra cărora organele și 
organizațiile de partid își în
dreaptă atenția cu toată răspun

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION STOIAN

Exprim de Ia început acordul 
deplin cu orientările, priorită
țile și indicatorii stabiliți în pro
iectul de Directive care vor asi
gura înaintarea continuă a țării 
noastre spre un stat cu un înalt 
nivel de civilizație. Exprim și 
cu acest prilej conducerii parti
dului. personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cele mai 
sincere mulțumiri ale comuniști
lor, oamenilor muncii din județ 
pentru faptul că și în viitor ju
dețului Constanta i se asigură 
un ritm susținut și înalt de dez
voltare economică.

în continuare, vorbitorul a in
format plenara că în cei trei ani 
și jumătate ai actualului cinci
nal, planul producției industria
le a județului a fost depășit cu 
circa un miliard de lei. Sarcini
le de comerț exterior au fost 
depășite cu 141 milioane de lei 
valută, iar în agricultură s-a în
registrat o creștere a producției 
globale în medie cu 37 la sută. 
Din cele peste 74 miliarde de lei, 
cit reprezintă planul de investi
ții. se realizează pînă la sfîr'și- 
tul acestui an un volum de peste 
50 miliarde de lei. Au fost puse 
in funcțiune 160 noi capacități 
de producție și s-au dat în fo
losința oamenilor muncii peste 
20 000 de apartamente.

După ce a mulțumit secreta
rului general- al partidului pen
tru recentele vizite de lucru in 
județul Constanța, vorbitorul a 
arătat că organizația județeană 
de partid acționează cu toată 
hotărirea pentru transpunerea 
în viață a indicațiilor date, pen
tru imbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă în toate 
sectoarele de activitate, pentru 
integrarea mai organică a mun
cii politico-organizatorice în ac
tivitatea de îndeplinire a planu
lui, pentru întărirea ordinii, 
disciplinei și creșterii răspunde
rii comuniștilor și a celorlalți

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN SAVU

Subliniind că documentele su
puse dezbaterii plenarei au o 
deosebită importanță pentru în
făptuirea Programului partidu
lui de dezvoltare multilaterală 
a țării, vorbitorul și-a exprimat 

/j acordul deplin față de orientă
rile și direcțiile dezvoltării eco- 
nomico-sociale în cincinalul ur
mător, care jalonează o etapă 
nouă, calitativ superioară, pen
tru intrarea României in rindul 
țărilor mediu dezvoltate.

In continuare, el a spus : Per- 
miteți-mi să exprim stima pe 
care o purtăm secretarului ge
neral al partidului pentru con
tribuția sa esențială la elabora
rea și fundamentarea prevederi
lor proiectelor aflate pe ordinea 
de zi a plenarei. Progresele re
alizate în ultimul deceniu și ju
mătate, acțiunile inițiate pentru 
accelerarea procesului de mo
dernizare a economiei și ridi
carea nivelului de trai al oame
nilor muncii, sînt indisolubil 
legate de activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de contribu
ția sa decisivă la elaborarea și 
înfăptuirea întregii politici a 
partidului.

Referindu-se la modul cum 
orientările din Directive sint 
reflectate în activitatea Centra
lei industriale siderurgice Re
șița. vorbitorul a spus : Dezvol
tările prevăzute la Reșița au în 
vedere creșterea ponderii otelu
rilor aliate și de calitate supe
rioară la aproximativ 80 la sută 
din totalul producției de lami
nate. Permiteți-mi să exprim 
gratitudinea siderurgiștilor din 
Reșița pentru înalta încredere 
manifestată de dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, față de com
petenta lor profesională, prin 
hotărirea luată de a începe încă 
în cincinalul viitor construirea 
unei microuzine de oțeluri înalt 
aliate și speciale, care va avea 
o contribuție importantă in re
ducerea importurilor de metal 
și in creșterea calitativă a pro
ducției Ia Reșița.

Găsesc deosebit de oportună 
întocmirea unui program unitar

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION AVRAM

Proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea al parti
dului — a spus vorbitorul — 
confirmă mersul continuu ascen

derea pentru soluționarea lor 
neintîrziată.

în încheiere, declarîndu-se în
tru totul de acord cu toate do
cumentele supuse dezbaterii ac
tualei plenare a Comitetului 
Central al partidului nostru, 
vorbitorul a spus : Doresc să vă 
Încredințez, stimate tovarășe 
secretar general, că ne vom mo
biliza toată energia și toată pu
terea noastră de muncă pentru 
a onora întocmai sarcinile ce 
ne revin pe acest an, că vom 
milita cu perseverență pentru a 
fundamenta la parametri cît mai 
eficienți viitorul plan cincinal, 
aducîndu-ne astfel contribuția la 
dezvoltarea în continuare, in 
ritm accelerat, a scumpei noas
tre patrii. România socialistă.

oameni ai muncii față de înde
plinirea sarcinilor ce le revin.

Vorbitorul a prezentat în con
tinuare aspecte ale creșterii ca
litative a activității economice a 
județului, arătînd că biroul co
mitetului județean a analizat, 
împreună cu organizațiile de 
partid și consiliile oamenilor 
muncii din fiecare unitate eco
nomică. măsurile ce trebuie lua
te pentru a valorifica superior și 
cit mai complex, în viitorul cin
cinal, rezervele și posibilitățile 
existente, punînd accentul pe fo
losirea mai eficientă a bazei 
tehnico-materiale de care dispu
ne județul, a forței de muncă și 
a resurselor locale.

Volumul total al investițiilor 
de peste 84 miliarde de lei pre
văzut în proiectul supus dezba
terii și măsurile ce vor fi luate 
pentru creșterea activității eco
nomice vor permite atingerea 
unei producții globale indus
triale în anul 1985 de circa 37 
de miliarde de lei și a unei 
producții globale agricole de 
peste 10 miliarde.

Vă rog să-mi permiteți ca în 
încheiere, în numele organizați
ei județene de partid, să exprim 
acordul deplin cu documentele 
supuse dezbaterii, apreciind că 
ele corespund întru totul cerin
țelor înscrise în Programul 
partidului de făurire a societă
ții sqcialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României 
spre comunism. Totodată, vă 
asigur, stimate tovarășe secretar 
general, că ne vom consacra în
treaga capacitate și energie uni
rii eforturilor oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
ne revin în actualul cincinal și 
pentru pregătirea condițiilor ne
cesare înfăptuirii prevederilor 
documentelor ce vor fi adoptate 
de Congresul al XII-lea al parti
dului.

de largă perspectivă în dome
niul cercetării și dezvoltării e- 
nergeticii. Satisfacerea cerințe
lor mereu crescînde impune ca, 
odată cu punerea în valoare 
de noi surse clasice și neclasi- 
ce, să perfecționăm modalitățile 
tehnice și tehnologice pentru a 
gospodări cu maximă eficiență 
energia, sporind randamentele 
instalațiilor și eliminind la ma
ximum pierderile.

în continuare, vorbitorul a în
fățișat preocupările siderurgiști
lor de la Reșița în direcția va
lorificării și recuperării integra
le a resurselor secundare, ară- 
tind că prin înlocuirea procedeu
lui Siemens-Martin cu converti- 
zoare, folosindu-se și procedeul 
de afînare a metalului în oala 
de turnare, la Reșița se pot e- 
conomisi anual circa 180 000 tone 
combustibil convențional.

Pentru a putea trece cu bune 
rezultate la noua etapă de dez
voltare a României — a spus 
apoi vorbitorul — așa cum este 
prevăzut în documentele care 
urmează a fi dezbătute și apro
bate de Congresul al XII-lea al 
partidului, oamenii muncii din 
Centrala siderurgică Reșița, ac
ționează cu fermitate si înaltă 
responsabilitate comunistă pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor care le revin pe acest 
an și pe întregul cincinal. Do
resc să informez plenara că si- 
derurgiștii din Reșița au înde
plinit, lună de lună, prevederile 
de plan la toți indicatorii și la 
toate sortimentele, realizînd de 
pe acum peste 50 la sută din 
angajamentul asumat pe acest 
an in întrecerea cu celelalte uni
tăți metalurgice.

în încheiere, vorbitorul a ară
tat că toți siderurgiștii din Ca- 
raș-Severin, în frunte cu comu
niștii. vor acționa cu hotărire, 
fermitate și răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor și anga
jamentelor asumate, cinstind 
cu demnitate și conștiința ce-i 
caracterizează marile eveni
mente din acest an, din viața 
partidului și poporului nostru.

dent al economiei noastre spre 
un nivel de dezvoltare economi
că care asigură înaintarea im
petuoasă a țării pe drumul pros

perității și bunei stări. Consti
tuie încă o dovadă a clarviziunii 
cu care conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, orientează mersul 
înainte al României, faptul că 
odată cu proiectul de Directive 
ale Congresului al XII-lea al 
partidului se prezintă spre apro
bare plenarei și Programul de 
cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducerea pro
gresului tehnic, precum și Pro
gramul de cercetare și dezvol
tare în domeniul energiei, docu
mente de mare valoare menite 
să asigure un pronunțat accent 
calitativ întregului proces de 
dezvoltare economică și sociaiă.

Exprimînd deplina adeziune 
față de aceste documente care 
îmbină realismul prevederilor 
economice cu valorificarea avan
sată a progresului tehnologic, 
vorbitorul a subliniat : Construc
ția de mașini, profund implicată 
în toate aceste programe, a be
neficiat în permanență de spri
jinul nemijlocit al secretarului 
general al partidului, pentru a 
asigura trecerea de la acumu
lările cantitative la o nouă ca
litate în elaborarea și funda
mentarea programului propriu 
de dezvoltare în concordanță cu 
cerințele economiei naționale, 
în dezvoltarea construcțiilor de 
mașini, fundamentată integral 
pe programe speciale pe grupe de 
produse, analizate cu principalii 
noștri beneficiari, am ținut 
seama de realizările, ca și de 
neajunsurile apărute în activi
tatea acestei ramuri, precum și 
de problemele majore cu care 
este confruntată astăzi omenirea, 
criza energetică, limitarea re
surselor de materii prime, de
calajul tehnologic. Dezvoltarea 
prevăzută pentru industria con
strucțiilor de mașini mar
chează un ritm mediu anual 
de 12,6 la sută, ceea ce va de
termina creșterea ponderii ei în 
industrie la 36 la sută în anul 
1985, confirmînd astfel continui
tatea creșterii dinamice a aces
tei ramuri. Se prevede acope
rirea nevoilor interne de mașini 
din producție proprie în propor
ție de 80 la sută. Exportul va 
crește cu un ritm mediu anual 
de 12,7 la s.ută, astfel incit par
ticiparea acestei ramuri la reali
zarea exportului total al țării să 
ajungă aproape la 40 la sută. 
Acest proces de dezvoltare va fi 
însoțit de un proces de moderni
zare accentuată a structurii pro
ducției, punind accentul pe con
tribuția industriei constructoare 
de mașini, la programul dinamic 
de industrializare a țării ; pon
derea producției de utilaje teh
nologice pentru toate ramurile 
va crește de la 21,7 la sută la 
24,7 la sută.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la dezvoltarea unor sub- 
ramuri ale construcțiilor de ma
șini, evidențiind necesitatea 
adîncirii specializării tehnologi
ce, dezvoltării producției unor 
componente de mașini.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ALEXA HARALAMBIE

Exprimînd în cuvîntul său 
acordul deplin cu importantele 
documente supuse dezbaterii 
plenarei, vorbitorul a spus :

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Botoșani dau o 
înaltă apreciere aportului dum
neavoastră hotărîtor. tovarășe 
secretar general, la elaborarea 
și fundamentarea acestor docu
mente. Preocuparea dumnea
voastră constantă de repartizare 
cît mai judicioasă a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul 
României dovedește încă o dată 
profundul umanism de care 
sînteți animat, grija permanentă 
pentru stabilirea celor mai efi
ciente căi, celor mai echitabile 
măsuri, în scopul înfloririi pa
triei noastre socialiste.

Planul național unic de dez
voltare a României in cincina
lul 1981—1985, prin . nivelurile 
prevăzute, prin direcțiile pe 
care le imprimă în folosirea 
resurselor țării, asigură o mobi
lizare superioară a potențialu
lui uman și material existent, 
dezvoltarea și modernizarea 
forțelor de producție, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, ridicarea eco
nomiei naționale pe o treaptă 
nouă, calitativ superioară.

Sarcinile stabilite prin proiec
tul planului cincinal 1981—1985 
pentru județul Botoșani sint în 
măsură să asigure și acestei 
zone din nordul țării o dez
voltare la nivelul aspirațiilor 
oamenilor ce trăiesc și muncesc 
pe aceste străvechi meleaguri.

Prevederile proiectului de Di
rective deschid județului Boto
șani noi și luminoase perspec
tive. Va fi continuată creșterea 
accelerată a producției indus
triale, ritmurile cele mai înalte 
înregistrîndu-se în ramurile de 
virf ale economiei — construc
ția de mașini, în chimie —care, 
în 1985, vor deține mai mult de 
jumătate din producția industria
lă a județului. Vor apărea sub- 
ramuri noi, de înaltă tehnici
tate, cum sînt mecanica fină, 
prelucrarea maselor plastice, se 
vor dezvolta în ritmuri susținu
te industria electrotehnică, 
ușoară și alimentară.

O puternică dezvoltare o va 
cunoaște agricultura județului 
Botoșani. Volumul de activitate

Reliefind preocuparea pentru 
valorificarea intensivă și com
plexă a resurselor materiale și 
umane, vorbitorul a arătat că pe 
această linie se propune ca gra
dul de valorificare a metalului 
să crească în 1985 față de 1980 
cu 33 la sută, în principal prin 
modernizarea structurii produc
ției, precum și prin reproiectarea 
produselor menținute in fabri
cație. Vom pune accentul pe re
cuperarea în cea mai mare mă
sură a resurselor energetice pri
mare și secundare din procesul 
tehnologic, precum și pe crește
rea randamentelor echipamen
telor consumatoare de energie. 
Atingerea acestor indicatori im
pune, de asemenea, să folosim 
cit mai bine importantele fon
duri de investiții care vor fi 
puse la dispoziția construcției de 
mașini. Cele circa 100 de între
prinderi noi și 160 de dezvol
tări de întreprinderi trebuie să 
reprezinte nu numai sporuri de 
capacități, ci totodată surse de 
creștere mai accentuată a efi
cienței economice, a producției 
și a întregii economii. Arătînd 
că, la nivelul anului 1985, aproa
pe jumătate din producția finală 
a ministerului va fi destinată 
exportului, vorbitorul a subliniat 
că programele stabilite prevăd 
înnoirea și modernizarea produ
selor în proporții de 72 la sută 
ia nivelul anului 1985, accent pu- 
nîndu-se pe alinierea lor la 
prescripțiile și normele uzuale 
din țările dezvoltate industrial. 
Structura exportului se va reali
za în proporție de aproape ju
mătate prin acțiuni de coopera
re economică internațională in 
care ponderea o vor deține uti
lajele tehnologice și instalațiile 
complexe.

După ce a arătat că pentru 
realizarea prevederilor proiectu
lui de Directive este necesară 
realizarea în bune condiții a 
sarcinilor prevăzute pe anii 1979 
și 1980, a evidențiat măsurile 
luate pentru înlăturarea unor 
neajunsuri înregistrate în acest 
an pe linia realizării producției 
fizice, a sarcinilor de export, a 
indicatorilor de eficiență econo
mică, în încheiere, vorbitorul a 
spus : Ne angajăm in fața ple
narei, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să depunem toate 
eforturile pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a obiec
tivelor puse în fața constructo
rilor de mașini in acest cincinal.

Exprimîndu-ne din nou totala 
noastră aprobare și adeziune 
față de documentele prezentate 
la această plenară, vă asigurăm 
că oamenii muncii din industria 
construcției de mașini sînt ho
tărîți să-și aducă integral apor
tul la dezvoltarea armonioasă a 
tuturor ramurilor și sectoarelor 
de activitate pentru progresul 
social al întregii țări, pe calea 
socialismului și comunismului, 
spre un loc din ce în ce mai 
prestigios între făuritorii valori
lor materiale și spirituale ale 
umanității.

în acest sector va fi de peste 
12 000 lei pe locuitor.

Doresc să raportez plenarei că 
pentru atingerea acestor obiec
tive s-au luat unele măsuri de 
modernizare și extindere, încă 
din acest cincinal, a fermelor 
zootehnice existente ; totodată 
am amplasat noi complexe 
zootehnice în toate consiliile 
unice agroindustriale. Am luat, 
de asemenea, măsUri care 
să asigure creșterea produc
ției de carne și alte pro
duse animaliere și în gos
podăriile populației. O ra
mură care va cunoaște o 
dezvoltare accentuată, în ur
mătorii ani, la noi în județ, este 
piscicultura. Prin reamenajări 
și noi amenajări piscicole, în 
suprafață de circa 6 000 hectare, 
producția acestei ramuri va 
crește cu 64 la sută. Avem con
vingerea că forța și capacitatea 
mobilizatoare ale organizațiilor 
noastre de partid, dăruirea de 
care sînt capabili comuniștii, 
toți oamenii muncii din unitățile 
județului, vor asigura îndeplini
rea exemplară a tuturor acestor 
sarcini. Dovada cea mai eloc
ventă a capacității de mobili
zare a colectivelor noastre de 
muncă o constituie faptul că in 
acest an am reușit să realizăm 
planul producției industriale pe 
semestrul I în proporție de 103 
la sută, iar al producției nete eu 
104,3 la sută. Nivelul planificat 
al productivității muncii a fost 
depășit cu 2,3 la sută. în agri
cultură, lucrările au fost execu
tate într-o perioadă mai scurtă 
decit în anii precedenți și de 
mai bună calitate. Am încheiat 
recoltatul orzului, iar peste 2—3 
zile vom trece la recoltatul 
griului.

După ce a prezentat plenarei 
măsurile luate pentru înlătura
rea unor lipsuri, în primul rind 
din activitatea de investiții, vor
bitorul a asigurat plenara, pe 
secretarul general ăl partidului, 
că toți oam,enii muncii din ju
dețul Botoșani, în frunte cu co
muniștii, nu vor precupeți nici 
un efort pentru realizarea in 
cele mai bune condiții a planu
lui pe acest an și pe anul 1980 
și vor acționa pentru îndepli
nirea tuturor sarcinilor ce le 
revin din viitorul cincinal.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN

Exprimînd acordul deplin eu 
conținutul documentelor înscrise 
pe ordinea de zi a plenarei, do
cumente care stabilesc în timp 
și fixează în spațiu coordonatele 
majore calitative și cantitative, 
direcțiile principale, sarcinile 
esențiale și orientările dezvol
tării economico-sociale a patriei 
pentru anii viitori, vorbitorul a 
spus : Elaborate pe baza indi
cațiilor secretarului general al 
partidului, sub permanenta sa 
îndrumare și cu aportul său 
determinant, proiectul de Di
rective și celelalte documente 
supuse dezbaterii poartă pece
tea consecvenței revoluționare, 
originalității și excepționalei 
creativități — trăsături ce defi
nesc gîndirea conducătorului 
partidului și țării noastre, pe
cetea remarcabilei sale capaci
tăți de a pătrunde adine in 
esența fenomenelor și proceselor 
sociale, de a le dezvălui conți
nutul, de a le descifra sensurile 
și de a prevedea principalele lor 
direcții și tendințe de evoluție.

întemeiate pe cunoașterea tot 
mai cuprinzătoare și adîncă a 
legilor obiective care guvernează 
înaintarea societății pe calea 
progresului social, pe înțelege
rea cerințelor cardinale ale ac
tualei revoluții tehnico-științi- 
fice, ancorate puternic în solul 
realităților românești, direcțiile 
principale și orientările econo
mice și sociale sînt, așa cum în
dreptățit au apreciat Comitetul 
Politic Executiv, Biroul Perma
nent al Consiliului Suprem și 
guvernul țării, în conformitate 
cu prevederile programului par
tidului și jalonează o etapă 
nouă, calitativ superioară, în 
opera de industrializare socia
listă a țării, de ridicare pe o 
treaptă mai înaltă a agricultu
rii, de dezvoltare și modernizare 
a forțelor de producție pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii.

Continuînd în ritm susținut 
procesul dezvoltării și moderni
zării economiei naționale, pre
vederile proiectului de Directive 
vizează ridicarea la un nivel 
calitativ superior a întregii acti
vități economice, valorificarea 
intensivă, complexă a resurselor 
materiale și umane de care, dis
pune societatea noastră.

Proiectul de Directive aduce 
noi și convingătoare dovezi ale 
adevărului că socialismul se 
construiește și se dezvoltă mul
tilateral de oamenii muncii și 
pentru oamenii muncii. Așa 
cum rezultă din proiect, pe baza 
dezvoltării accelerate a produc
ției materiale, a sporirii avuției 
naționale și a venitului național, 
se va realiza ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a standardu
lui de trai, material și spiritual, 
al întregului nostru popor, se va. 
îmbogăți și înfrumuseța perma
nent modul de viață socialist al 
tuturor membrilor societății.

Ampla fundamentare științifi
că, realismul, caracterul con
structiv și umanist ce caracteri
zează documentele supuse dez
baterii, ritmul înalt preconizat 
pentru dezvoltarea economico- 
socială, concordanța lor deplină 
cu interesele fundamentale ale 
întregului nostru popor, cu

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION ANTON

Preocuparea statornică a parti
dului nostru, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru creșterea rolului științei 
ca factor de producție și factor 
esențial al dezvoltării și moder
nizării bazei tehnico-materiale a 
socialismului, al progresului în
tregii societăți își găsește o nouă 
și concludentă confirmare in do
cumentele ce privesc programe
le cercetării științifice și ener
giei. ,

Recenta plenară a Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, marcată prin vizitele de 
lucru ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu într-o serie de in
stitute de cercetare din Bucu
rești, și desemnarea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, remarcabilă persona
litate științifică și politică a 
României socialiste, ca președin
tă a Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, a dezbă
tut aceste programe, precum și 
bilanțul cercetării pe primii trei 
ani ai cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

Plenara a apreciat rezultatele 
bune și a stabilit noi măsuri ce 
se impun în activitatea de cer
cetare și dezvoltare tehnologică.

în cercetarea științifică și in
gineria tehnologică, factorul 
uman deține rolul hotărîtor. De 
nivelul de pregătire al cercetă
torilor, de capacitatea lor de 
creație, de pasiunea și îndrăz
neala lor, de dăruirea cu care se 
dedică unor astfel de acțiuni de
pind în primul rind eficiența și 
valoarea cercetării. Partidul nos
tru a format oameni minunați, 
specialiști de înaltă calificare 
profesională și ținută moral-po- 
litică, buni patrioți care asigură 
cu succes îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid în fața științei, a 
ingineriei tehnologice.

După ce a arătat rezultatele 
bune obținute de Institutul po
litehnic din Timișoara în activi
tatea de cercetare legată de ce
rințele producției, vorbitorul s-a 
referit la necesitatea ele a se în
treprinde o selecție riguroasă a 
cadrelor de cercetare și realiza
rea unui sistem unitar și opera

MOCUȚA
idealurile sale cele mai înalte 
generează sentimente de admi
rație și prețuire față de Parti
dul Comunist Român și secre
tarul său generai in conștiința 
fiecărui comunist, a fiecărui fiu 
al țării, generează încredere 
nestrămutată în programul și 
politica partidului, optimism, 
entuziasm și angajare pentru 
participarea la îndeplinirea lor 
exemplară.

în anii viitorului cincinal, a 
spus în continuare vorbitorul, 
evoluția județului Cluj, ca și a 
celorlalte județe,, se înscrie or
ganic în dezvoltarea accelerată, 
proporțională și multilaterală a 
întregului complex național 
economico-social. Județul nos
tru va beneficia de investiții în 
sumă de aproape 25 de miliarde 
lei. Producția globală industria
lă va crește cu 48,5 la sută și 
va ajunge în anul 1985 la 61 de 
mii de lei pe locuitor, iar cea 
agricolă va crește cu 67,6 la 
sută. în perioada 1981—1985, 
peste 4 cincimi din sporul pro
ducției industriale se va obține 
prin ridicarea nivelului produc
tivității muncii. în aceeași pe
rioadă, patrimoniul locativ al 
județului se va întregi cu încă 
30 000 de apartamente.

Comuniștii, oamenii muncii — 
a arătat apoi vorbitorul — știu 
că premisele principale și ba
zele de pornire în înfăptuirea 
obiectivelor cincinalului 1981— 
1985 se realizează în acest cinci
nal, că hotărîtoare este acum 
perioada care ne-a mai rămas. 
Vorbitorul a arătat că, animați 
de aceleași țeluri și idealuri, 
oamenii muncii clujeni — ro
mâni, maghiari și de altă na
ționalitate — au obținut în pri
ma jumătate a acestui ah reali
zări meritorii, îndeplinind cu 
succes principalele prevederi 
ale planului în industrie și sar
cinile planului de investiții. De 
asemenea, au fost efectuate cu 
bune rezultate lucrările agricole 
din acest an.

Relevînd, în același timp, că 
la unii indicatori planul nu a 
fost realizat in întregime, vor
bitorul a arătat că în reme
dierea acestor neajunsuri un rol 
important revine adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii, 
care trebuie să stabilească mă
surile ce se' cer a fi luate pen
tru îndeplinirea tuturor preve
derilor de plan pe acest an.

Convinși de argumentele reali
tății că în România socialistă 
muncesc pentru ei și țara lor — 
a spus în încheiere vorbitorul — 
hotărîți să-și manifeste recunoș
tința fierbinte față de partid și 
iubirea față de patrie, prin spo
rirea aportului * lor la creșterea 
avuției naționale, comuniștii, toți 
oamenii muncii clujeni — ro
mâni, maghiari și de altă națio
nalitate — uniți în gînd și in 
faptă, însuflețiți de luminoasele 
perspective pe care le deschid 
Directivele celui de-al XII-lea 
Congres, se angajează să mun
cească cu toată responsabilitatea 
și dăruirea și să-și îndeplineas
că angajamentele asumate în în
trecerea socialistă pe acest an în 
cinstea celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

tiv de informare și documentare 
tehnico-științifică la nivel na
țional.

Documentul privitor la pro
gramul energetic — a spus in 
continuare vorbitorul — reflectă 
clarviziunea și intuiția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu in abor
darea noilor probleme ale con
temporaneității de soluționarea 
cărora depinde viitorul patriei, 
viitorul omenirii. în acest pro
gram se prevede creșterea 
randamentului energetic al ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor 
existente și asimilarea unor noi 
tipuri cu randamente superioare. 
Consider însă că în perspectiva 
imediată ar fi necesar ca utila
jele și echipamentele existente 
să fie exploatate la randamente 
cit mai ridicate.

Referindu-se la unele defi
ciențe existente în diferite sec
toare de activitate ale tehnicii, 
vorbitorul a arătat că, dacă în 
anul 1980, în baza unor acțiuni 
sistematice și a unor planuri de 
lucru, întreprinderile și unități
le economice ar proceda la mă
surători de randamente și opti
mizări în funcționarea tuturor 
mașinilor și utilajelor, s-ar putea 
economisi o importantă cantitate 
de energie, respectiv de com
bustibil. în această acțiune ar 
putea fi antrenați toți inginerii, 
tehnicienii și mulți muncitori 
din întreprinderi, din unitățile 
de cercetare și proiectare, ca
drele didactice și studenții, în 
special studenții anilor mari din 
învățămîntul tehnic superior.

Asigur plenara, pe dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
că toate cadrele didactice, stu
denții de la Institutul politeh
nic Timișoara, întregul personal 
angajat în cercetarea științifică 
și tehnologică din județul Ti
miș vor munci cu mai multă 
dăruire și pricepere, alături de 
întregul nostru popor, pentru 
transpunerea în viață a hotărî- 
rilor ce vor fi luate de prezenta 
plenară, contribuind astfel la ri
dicarea României socialiste pe 
noi culmi de cultură și civiliza
ție.

PANTELIMON
Proiectul de Directive ale Con

gresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
planul cincinal 1981—1985 și li
niile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României 
pînă în 1990, precum și celelalte 
documente supuse dezbaterii 
plenarei, elaborate sub directa 
îndrumare și cu aportul determi
nant al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimă interesele 
vitale ale națiunii noastre, asi
gură progresul economic și so
cial al țării pe calea socialismu
lui și comunismului.

Vorbitorul a exprimat, în nu
mele tinerei generații a patriei, 
al organizației sale revoluționa
re, acordul deplin cu obiectivele 
și prevederile acestor importan
te proiecte ale dezvoltării eco
nomice și sociale a României. 
Asemenea întregului nostru po
por, a spus el, tineretul vede in 
documentele ce urmează să fie 
adoptate de Congresul partidu
lui perspectivele minunate, in- 
suflețitoare la noi fapte de 
muncă și abnegație patriotică, 
ale propriului său viitor, o nouă 
și istorică etapă în înfăptuirea 
Programului partidului. Regă
sim in aceste documente, ia, 
dealtfel în toate împrejurările, 
grija părintească și preocuparea 
statornică a partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
față de tineret, pentru asigu
rarea celor mai bune condiții de 
muncă și de viață, în vederea 
formării și educării comuniste, 
revoluționare a tinerei generații 
din patria noastră.

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim cu acest prilej adînca 
recunoștință și mulțumirile tu
turor tinerilor din patria noas
tră români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — pen
tru grija neprecupețită ce li se 
acordă și să vă asigurăm că 
prin întreaga muncă și compor
tare tinerii se vor dovedi la 
înălțimea acestor preocupări, 
în perioada ce a mai rămas 
din acest cincinal ne vom 
intensifica întreaga noastră ac
tivitate, astfel încit să asigurăm 
participarea tinerilor împreună 
cu toți oamenii muncii, sub con
ducerea partidului, la îndepli
nirea indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului, în primul 
rind a producției nete și fizice, 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea 
consumurilor specifice și reali
zarea obiectivelor de investiții.

Totodată, dezvoltînd activita
tea de muncă patriotică din a- 
cest an — semnificativ prin eve
nimentele politice ce le va mar
ca — miile de tineri ce lucrează 
pe șantierele naționale și locale 
ale tineretului se angajează să 
răspundă cu entuziasm sarcini
lor pe care partidul, personal

CUVÎNTUL 
LETIȚIA

Exprimînd acordul deplin cu 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei, vorbitoarea a înfățișat 
preocupările organizației jude
țene de partid Sălaj privind în
făptuirea principalilor indicatori 
ai planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială a județului pe 
anul 1979.

Pornind de la marile sarcini 
ce ne stau în față, de la fapt 11 
că în acest an am trecut la apli1 
carea generalizată a noului me
canism economico-financiar, co
mitetul județean, organele și or
ganizațiile de partid, de masă și 
obștești au pus in centrul acti
vității lor înfăptuirea prevede
rii Conferinței Naționale a 
partidului cu privire la reali
zarea unei noi calități în toate 
domeniile de activitate.

Vă informăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, a spus 
vorbitoarea, că, pe cele 5 luni ale 
acestui an, pianul producției 
nete industriale a fost realizat 
in proporție de 106,3 la sută, iar 
cel al productivității muncii, 
calculată pe baza producției 
nete, în proporție de 106.3 la 
sută. Sîntem conștienți de fap
tul că aceste rezultate nu repre
zintă valorificarea deplină a în
tregului potențial productiv, 
material și uman, din economia 
județului nostru. Pe cele 6 luni 
ale anului nu am realizat inte
gral planul producției indus
triale globale și marfă decît în 
proporție de 99,9 la sută și res
pectiv 99,6 la sută. Nici planul 
de investiții pe semestrul I nu 
a fost realizat. în continuare, 
vorbitoarea a arătat că pentru 
recuperarea răminerilor în urmă 
comitetul județean de partid a 
stabilit un plan de măsuri care 
să ducă la realizarea integrală 
a sarcinilor de plan pe anul în 
curs, cerînd, totodată, ministere
lor titulare de investiții din ju
deț, inclusiv Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
în calitatea sa de furnizor de 
utilaje, ca în timpul cel mai 
scurt să analizeze la fata locu
lui și să găsească soluțiile cele 
mai eficiente pentru punerea în 
funcțiune, la termenele prevă
zute, a noilor obiective aflate în 
construcție.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, stima
te tovarășe secretar general, a 
spus apoi vorbitoarea, că ne vom 
intensifica eforturile și vom 
face tot ceea ce depinde de noi

GĂVĂNESCU
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le încredințați Uniu
nii Tineretului Comunist și să 
realizeze în mod exemplar sar
cinile ce le revin.

Prevederile proiectului de Di
rective, care asigură conti
nuarea și ridicarea pe o 
treaptă superioară a proce
sului de industrializare socialis
tă, de dezvoltare intensivă a a- 
griculturii, de modernizare a 
forțelor de producție pe baza ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, trezesc în rindul tu
turor tinerilor dorința nemărgi
nită de a se integra și mai ac
tiv, sub conducerea partidului, 
în eforturile oamenilor muncii, 
de a adăuga noi realizări la bo
gatul bilanț al înfăptuirilor din 
anii socialismului. Obiectivele 
perioadei 1981—1990, a spus în 
continuare vorbitorul, definită ca 
deceniu al științei, tehnologiei, 
calității și eficientei, prevederi
le programelor de perspectivă 
supuse dezbaterilor plenarei evi
dențiază cerințele complexe pe 
care partidul le pune și în fața 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
tinerei generații. în conștiința 
noastră sînt vii indicațiile dum
neavoastră ca tineretul să învețe 
fără odihnă, să-și însușească ști
ința și tehnica înaintată pentru 
a putea să-și aducă o contribu
ție mereu mai eficientă la dez
voltarea economiei naționale. 
Tocmai de aceea vedem în pre
vederile legate de generalizarea 
și dezvoltarea învățămîntului, de 
pregătirea la un nivel superior 
a forței de muncă sarcini ce re
vin în primul rînd actualei tinere 
generații, un îndemn de a îm
bunătăți substanțial activitatea 
U.T.C. și U.A.S.C.R., pentru for
marea cadrelor necesare econo
miei noastre naționale.

Ținînd seama de amploarea 
proiectului Programului de cer
cetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a pro
gresului tehnic, precum și a 
proiectului Programului de cer
cetare și dezvoltare în domeniul 
energiei, sintem hotărîți să in
tensificăm eforturile organelor 
și organizațiilor U.T.C. pentru 
antrenarea mai largă a tinere
tului la realizarea sarcinilor ac
tuale și de perspectivă în dome
niul cercetării.

Ne angajăm în fața dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, să 
participăm tot mai activ, sub 
conducerea comuniștilor, la ac
tivitatea creatoare a tuturor oa
menilor muncii de înfăptuire a 
politicii partidului, a programe
lor de dezvoltare economico-so- 
cială, pentru înaintarea fermă a 
patriei pe calea socialismului și 
comunismului, răspunzînd astfel 
încrederii pe care ne-o acordă 
partidul, dumneavoastră, între
gul nostru popor.

TOVARĂȘEI 
IONAȘ

pentru realizarea sarcinilor ce 
ne revin, cinstind în acest fel 
mărețele evenimente ale anu
lui — cea de-a 35-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul 
al XII-lea al Partidului Comu
nist — cu noi și însemnate 
succese în muncă.

Am studiat și eu cu deosebită 
atenție și interes proiectul de 
Directive al Congresului al 
XII-lea al partidului cu privire 
la planul cincinal 1981—1985 și 
liniile directoare ale dezvoltării 
economice sociale a României 
pînă în anul 1990 și îmi exprim 
deplinul acord față de prevede
rile acestui important document 
care asigură dezvoltarea armo
nioasă a tuturor ramurilor și 
sectoarelor de activitate, a tutu
ror județelor patriei noastre.

După ce a subliniat că din 
conținutul proiectului de Direc
tive, elaborat și fundamentat 
prin aportul nemijlocit al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se 
desprinde capacitatea de analiză 
și previziune științifică, de 
abordare realistă a problemelor 
dezvoltării economico-sociale a 
României, de cutezanță revolu
ționară ce caracterizează întrea
ga personalitate a secretarului 
general al partidului, vorbi
toarea a spus : în lumina per
spectivelor deschise de proiectul 
de Directive, județul Sălaj va 
cunoaște și în cincinalul 1981— 
1985 un ritm accelerat de dez
voltare economico-socială, ur- 
mind ca la sfîrșitul anului 1985 
produsul global pe locuitor să 
ajungă la 90 500 lei, ceea ce ne 
va situa din acest punct de ve
dere chiar peste media pe țară, 
iar valoarea producției indus
triale să depășească 20 miliarde 
lei.

Pentru sprijinul deosebit pe 
care l-am primit, pentru minu
natele perspectiv® de dezvoltare 
economico-socială a județului., 
comuniștii, toți oamenii muncii 
— români și maghiari — din ju
dețul nostru își exprimă adinca 
lor recunoștință față de con
ducerea partidului și statul ui 
nostru, față de dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, angajîndu-ne, totodată, să 
ne mobilizăm toate forțele, să 
ne înzecim eforturile pentru a 
da viață sarcinilor ce ne revin 
din acest minunat program de 
muncă și luptă al întregului 
nostru popor.
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Etapa republicană a Festivalului

național „Cîntarea României"

ERUMOASELE SĂRBĂJOR! ALE mZICII ROMANES!!
Competiția colectivelor și interpre- 

ților din instituțiile muzicale profe
sioniste s-a desfășurat seară de sea
ră la Opera Română, la Ateneul Ro
mân, la Sala mică a Palatului. Au 
evoluat ansamblurile lirice, de balet, 
orchestre simfonice din întreaga țară, 
mari ansambluri corale, înscriind mo
mente de mare interes, momente de 
vibrație, în „cartea de onoare" a festi
valului. Ne amintim încă de evolu
ția primului ansamblu de balet in
trat in concurs — colectivul Operei 
de stat din Iași, cu lucrarea „Primă
vara" de Cornel 
Trăilescu, clari
tatea desenului 
coregrafic, lim
pezimea construc
ției scenice dato
rată artistei Alexa 
Mezincescu (re
gizor și coregraf). 
O puternică im
presie a produs 
Teatrul liric din 
Constanta, cu 
montarea operei 
„Năpasta" de Sa
bin Drăgoi (re
marcabilă vocea, 
prezenta scenică 
a solistului Ana- 
tol Co văii). O 
frumoasă realizare a brașovenilor : 
dipticul alcătuit din opereta „Crai 
nou" de Ciprian Porumbescu și ta
bloul muzical coregrafic „La șezătoa
re" de Tiberiu Brediceanu, în viziu
nea regizoarei Carmen Dobrescu.

Am solicitat. în cursul desfășurării 
acestei veritabile' sărbători a muzicii 
românești, opiniile, impresiile unor 
membri ai juriilor, personalități ale 
vieții noastre muzicale :

Magda Ianculescu, solistă, membră 
în juriul secției „Ansambluri de ope
ră și balet, soliști vocali și de ba
let" : „Toate spectacolele au de
monstrat un nivel calitativ su
perior fazei anterioare. I-am ur
mărit cu atenție pe cei selecțio
nați, am observat cum au ținut sea
ma de sugestiile, de observațiile 
noastre făcute la vizionările din tim
pul „interjudețenelor". Indiferent 
cine va primi premiul I sau II, care 
colective vor împărți primul sau al 
doilea premiu, marele premiu îl va 
ciștiga Arta românească. Este o 
avalanșă de forțe, de muncă, de în
drăzneală, o uriașă forță creatoare, 
mari energii, talente de excepție.

Sînt nu numai constatările mele, dar 
și ale celorlalți membri din juriul 
acestei secții, respectiv muzicologul 
Octavian Lazăr Cosma (președintele 
juriului), compozitorul Eduard Te- 
renyi. dirijorul Petre Sbîrcea, regi
zorul Jean Rînzescu, solistul Vale- 
riu Arnăutu, coregrafa Tilde Ursea- 
nu, dirijorul Victor Popescu. Am fost 
martorii unei întreceri între va
lorile naționale. Cît privește so
liștii — greu de dat calificative unor 
forțe artistice de primă mărime. In 
special vocile bărbătești s-au dove

Laurențiu Profeta, compozitor, 
președintele juriului secției „Coruri 
«â capella»": „Este de observat și de 
reținut că acolo unde există o viață 
corală propriu-zisă se formează și 
ansambluri de ținută. Greu de în
chipuit că se vor lansa talentate co
ruri în localitățile în care muzica 
corală este doar o „anexă" a vieții 
artistice. Iată, de exemplu, maestrul 
Sigismund Toduță a creat la Cluj- 
Napoca, cu ani în urmă, un cor. 
Corul și-a făcut un repertoriu, a fost 
prezent de-a lungul stagiunilor...

Compozitori și artiști, membri ai juriilor, împărtășesc opiniile lor despre evoluția colectivelor 
muzicale profesioniste în etapa republicană

• magda IANCULESCU: „Marele premiu îl cîșligă Arta românească"
• laurențiu profeta: „să facem ca tot mai multe coruri sa de
vină focare de înaltă cultură muzicală"
• WILHELM BERGER: „Orchestrele simfonice sînt capabile sa con
fere creațiilor o strălucită interpretare"

dit de calitate, artiști cu o serioasă 
pregătire. Nu o dată am simțit in 
timpul spectacolelor emoția sălii, 
maxima concentrare a artiștilor, de 
fapt tensiunea unui act de creație 
împlinit în adevăratul sens al cuvîn- 
tului".

De la spectacolele de balet, de 
operă — la concertele „ă capella". 
Un dirijor de mare talent, Floren
tin Mihăescu, alături de corul mixt 
al Filarmonicii de stat din Cluj- 
Napoca, a ridicat de la bun început 
ștacheta competiției : un repertoriu 
bine ales, care a pus în evidență 
pregătirea formației, tehnica vocală, 
acea strălucitoare partidă a sopra
nelor. în schimb, corul Filarmonicii 
din Tg. Mureș a evidențiat un re
pertoriu îndrăzneț, de la pagini con
sacrate la creații de ultimă oră ; a 
fost, de asemenea, aplaudat corul Fi
larmonicii „Banatul" din Timișoara, 
condus de Diodor Nicoară, cu mare 
respect pentru arta vocală, pentru 
sensul fiecărei pagini abordate, ca 
să nu mai vorbim de momentele de 
mare vibrație oferite de corul „Ma
drigal" dirijat de Marin Constantin — 
exemplu de focar de cultură corală.

Se vede imediat rezultatul. La Iași 
la fel. Mai mult, compozitorii scriu 
anume pentru asemenea coruri ro
date, cu experiență, în care au o 
deplină încredere ; calitatea unui 
asemenea colectiv artistic este ea 
însăși un stimulent al creației, un 
factor ce determină calitatea compo
zițiilor. Așa se întîmplă la Cluj-Na- 
poca, exemple fiind Cornel Țăranu, 
Dan Voiculescu, Vasile Herman, la 
Iași: Vasile Spătărelu, Sabin Pautza, 
Anton Zeman. Rezultatele sînt exce
lente. în schimb, din improvizații nu 
vor ieși decît improvizații. Această 
competiție ne-a arătat o dată mai mult 
valențele artei corale, tradiția artei 
corale românești ; a demonstrat că 
formațiile corale trebuie să devină 
o permanență în stagiunile de con
cert, să nu se reducă la apariții me
teorice, ocazionale, să nu fie simple 
anexe ale vieții artistice".

Fructuoasă, revelatoare a fost în- 
tîlnirea publicului bucureștean cu 
filarmonicile din întreaga țară. Cităm 
aici interpretarea dată oratoriului 
„Pe urmele lui Horea" de Sigismund 
Toduță de către Filarmonica de stat

din Cluj-Napoca dirijată de Emil 
Simon ; claritatea reliefurilor, preci
zia atacului tinerei violoniste Ștefa
na Țițeica, alături de Filarmonica 
„Oltenia" din Craiova, în Concertul 
pentru vioară și orchestră de Pascal 
Bentoiu; excepționala prezentare a 
tînărului dirijor Cristian Mandeal la 
pupitrul Filarmonicii de stat din Tg. 
Mureș, în sugestiva tălmăcire a poe
mului simfonic „Muntele" de Csiky 
Boldiszar ; talentul cu care Ovidiu 
Bălan a știut să recompună împreu
nă cu orchestra simfonică din Bacău 

„Jocurile II" de 
Sabin Pautza. O 
demonstrație de 
mare artă ne-au 
oferit Ion Baciu 
și Filarmonica 
„Moldova" din 
Iași, în desfășu
rarea Suitei a 
IlI-a de George 
Enescu ; vigoa
rea, eficacitatea, 
suplețea gestului 
rafinat mergind 
la esență — Paul 
Popescu la pupi
trul Orchestrei 
simfonice a Ra- 
dioteleviziunii ro
mâne, dezvăluind 

sensurile Concertului pentru alămuri 
și orgă de Liviu Godeanu.

Wilhelm Berger, compozitor, pre
ședintele juriului secției „Filarmo
nici, orchestre simfonice": „Concer
tele oferite de orchestrele simfonice 
ale țării in etapa republicană, precum 
și cele din faza anterioară au consti
tuit adevărate sărbători ale muzicii. 
Pentru cel care a avut prilejul să as
culte toate aceste organisme sonore 
la ele acasă, la locul lor de produc
ție și să compare nivelul de interpre
tare la faza finală, sporul calitativ 
este eviderît. Muzicianul resimte o vie 
satisfacție atunci cînd se convinge că 
fiecare orchestră își îndeplinește cu 
succes înalta misiune socială și cul
turală. După părerea mea, creația ro
mânească a strălucit în programe 
foarte variate, multe dintre ele de 
complexitate maximă, iar dăruirea 
interpreților, a colectivelor și a diri
jorilor a fost cu totul deosebită. O 
participare entuziastă la înfăptuirea 
unui act creator de semnificație ma
joră".

Smaranda OȚEANU

Casa de cultură a sindicatelor din Buzău

Teatrul-artă a colaborării
Să vorbim puțin despre 

tehnica dramei. Fără în
doială, teatrul nu este 
doar o artă, ci și mese
rie, deci ca orice meserie 
și aceasta trebuie Însu
șită. Nu este nimic înjo
sitor în asta, există 
maeștri care au făcut 
cinste acestei tehnici. 
Dacă nu mă inșel, Michel
angelo se pricepea per
fect la dăltuirea pietrei, 
iar pe de altă parte dacă 
Leonardo ar fi cunoscut 
mai bine tehnica fresce
lor, am putea admira și 
astăzi „Cina cea de tai
nă" în toată măiestria ei.

Dar să revenim din 
cîmpiile artei eterne la 
problemele noastre. Fes
tivalul teatrului contem
poran de la Brașov (II) 
mi-a dat de gindit asupra 
unui fenomen. Am urmă
rit citeva piese interesan
te ale unor dramaturgi, 
opere ale unor autori ti
neri. Problematica îndrăz
neață, analiza de tip nou 
a relațiilor interumane a 
caracterizat aceste piese 
care poartă amprenta in
contestabilă a unor ta
lente dramatice. Totuși — 
lucru de altfel firesc — 
ele trădau și o anumită 
stingăcie în privința teh
nicii dramaturgiei. Este 
vorba de un fenomen 
mai general. La un pro
centaj considerabil din 
piesele noi prezentate pe 
scenele noastre, specta
torul, însă mai ales spe
cialistul, sesizează că tea
trul sau autorul (să nu 
căutăm cine poartă răs
punderea mai mare) nu a 
lucrat îndeajuns piesa, nu 
a atins maximum posibil 
al eficienței. Cu alte cu
vinte: aceleași piese ar 
fi fost mai bune, mai efi

ciente dacă autorul, regi
zorul, dramaturgul (denu
mit la noi — corect sau 
incorect — secretar lite
rar, avind mai mult un 
rol de secretar decît de li
terat) ar fi construit mai 
bine piesa, respectiv, pre
zentarea ei. Iată deci că 
deficiențele construcției 
dramatice pot diminua 
efectul dramei. Astfel 
privind lucrurile, și ele 
astfel trebuie privite, pro
blema aplicării moderne a 
tehnicii dramatice devine

lucrurile cu marii autori 
de succes ai timpurilor 
noastre, cum ar fi de 
exemplu Diirrenmatt.

Mi-a plăcut în mod 
deosebit afirmația lui 
Dinu Săraru la festivalul 
din Brașov : Teatrul Mic 
își va trimite regizorul la 
un autor de teatru (dra
maturg), ca un scriitor în 
provincie. De-ar sta lingă 
fiecare din noi cite un re
gizor, un dramaturg 
(vreau să spun „secretar 
literar" !), pentru a putea

însemnări de M6HES Gyorgy

o problemă de principiu, 
de concepție.

Intr-o vreme, nu numai 
la noi, se cădea să pri
vești piesele așa-zis „bine 
scrise" cu anumită suspi
ciune : pornind de la mo
tivul simplu că așa-numi- 
tele „piese bulevardiere" 
nu se puteau „vinde" — 
trece rampa — decît la 
un anumit nivel al pro- 
fesionalității. Odată cu 
respingerea conținutului 
„bulevardier" s-a respins 
nu o dată și tehnica, 
simțul pentru construcția 
dramaturgică. în aseme
nea cazuri, Înțelepciunea 
populară ar spune că 
odată cu apa de baie se 
aruncă și pruncul.

în unele locuri această 
concepție mai persistă, 
ceea ce constituie o mare 
greșeală, deoarece adevă- 
rații autori buni — pe 
cine să pot numi la repe
zeală 7 Shakespeare, Ib
sen, Cehov, Caragiale — 
erau totodată și buni teh
nicieni. La fel se petrec

discuta în timpul elaboră
rii, pentru a ne stimula, 
pentru ca opinia, obser
vația lui profesională să 
găsească un ecou în noi. 
Dramaturgul, prima Ve
rigă a acestei specii li
terare colective prin na
tura sa, este de fapt o 
ființă singuratică. El se 
luptă adesea singur și cu 
niște probleme pe care 
un tehnician al scenei 
le-ar putea rezolva în 
citeva clipe. Acesta nu 
este un fenomen sănătos.

în cadrul festivalului 
brașovean cineva îl cita 
pe Călinescu — parcă? — 
spunînd că a gîndl în
seamnă a căuta nod în 
papură. O piesă bună — 
începind cu tragedia pînă 
la comedie — comunică 
gînduri, fiecare pe lungi
mea de undă corespunză
toare. Dacă însă aceste 
ginduri sint exprimate 
neclar, stingaci, publicul 
nu va înțelege decît prea 
puțin din piesă. Este în
deobște cunoscut că nici

cel mai inteligent specta
tor nu poate percepe mai 
mult de 80—90 la sută din 
text, iar majoritatea nu 
depășește 60 la sută.

Cu cît sînt mai exact 
conturate situațiile sceni
ce, cu cît dicțiunea poeti
că este mai clară, cu atit 
mai mult ne putem apro
pia de public.

Iată-ne din nou ajunși 
la importanța stăpinirii 
tehnicii dramatice. Legile 
efectului scenic — sau 
măcar regulile, ca să fim 
mai induigenți — s-au 
dezvoltat de-a lungul mi
leniilor, cernindu-se pnr 
tr-o uriașă experienț* 
Cu aceste reguli ne con
fruntăm periodic, apar 
tehnici noi concomitent 
cu cele vechi, împotriva 
lor, din ruinele lor, dar 
oricum ca rezultat al lup
tei duse cu acestea. Pen
tru a da și de această 
dată un exemplu, marii 
inovatori au fost întot
deauna și buni tehnicieni, 
înainte de apariția inova
țiilor sale revoluționare, 
Picasso ne-a convins dc 
tehnica sa perfectă de de
senator. A pictat și a de
senat în maniera și la ni
velul marilor clasici, alt
fel nu ar fi putut reînnoi.

Rețeaua festivalurilor 
conturate la noi consti
tuie un fenomen foarte 
sănătos, fmpulsionînd os
moza ideilor, concursul 
obligînd la încordarea 
forțelor. Ne obligă să ne 
cunoaștem, să ne măsu
răm puterile. Actorii ex
cepționali, regizorii ta- 
lentați poartă cu sine 
marea speranță a teatru
lui de idei, politic.

Nouă, autorilor drama
tici, ne revine misiunea 
de a ne făuri și de a face 
viabile armele noastre.

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoalâ
10,00 Șoimii patriei
10,10 instantanee
10.30 Album folcloric — Vtlcea
10,50 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Desene animate pentru copil

i 17,00 Festivalul național „Cîntarea 
României" — etapa republicană 

t 17,20 La’fața locului
17,45 Tenis de cimp. (Selecțluni din tur

neul internațional de la Wimble
don)

18,35 Zulia — pămint generos. (Produc
ție a studiourilor de filme docu
mentare din Venezuela)

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 Angajare, responsabilitate, creație
19,30 ora tineretului
20,20 Teatrul TV : „Inspectorul de po

liție" de J. B. Priestley
21,40 Telejurnal

M O M
Programul i

16,00 Festivalul național „Cîntarea 
României". Formații laureate cu 
premiul I la faza pe țară

16,20 Muzică populară
16.30 Consultații medicale
16.50 Umor șl muzică... din Craiova. So- 

vata și Piatra Neamț
17,45 Noi, femeile 1
18.15 Creatorul și opera sa : Virgil Teo- 

dofescu
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
10.15 Concertul orchestrei simfonice a 

Radiotelevizlunii.
21,40 Telejurnal

Istoria literaturii române 
este jalonată de capodopere, 
dar și de mari idei, a că
ror forță de iradiere nu nu
mai că nu a scăzut cu tre
cerea timpului, ci, dimpo
trivă, s-a amplificat, acu- 
mulind noi semnificații. 
Din această categorie pri
vilegiată face parte ideea 
de epopee națională, a că
rei geneză și ale cărei pri
me concretizări ne sint în
fățișate de masivul volum 
intitulat Epopei naționale 
(editura „Minerva", 1979), 
îngrijit și prefațat de Teo
dor Vârgolici; Cititori din 
cele mai diverse categorii 
au astfel ocazia să par
curgă în întregime o serie 
de texte care pînă acum 
erau accesibile doar specia
liștilor. De un real interes 
este prefața, ce se ocupă de 
apariția ideii de epopee na
țională in conștiința noas
tră literară. Multe dintre 
afirmațiile făcute de către 
marii deschizători de drum 
ai culturii noastre dovedesc 
o frapantă actualitate. Iată 
ce spunea în 1843 Mihail 
Kogâlniceanu în cuvintul 
de deschidere al cursului de 
istorie națională de la Aca
demia Mihăileană : „Inima 
mi se bate cînd aud numele 
lui Alexandru cel Bun, lui 
Ștefan cel Mare, lui Mihai 
Viteazul [...] și nu mă ru
șinez a zice că acești băr
bați, pentru mine, sînt mai 
mult decit Alexandru cel 
Mare, decit Anibal, decit 
Cezar ; aceștia sînt ero'i 
lumii. în loc că cei dinții 
sint eroii patriei mele. 
Pentru mine bătălia de la 
Războieni are mai mare in
teres decît lupta de la Ter- 
mopile, și izbinzile de la 
Racova și de la Călugăreni 
îmi par mai strălucite decît 
acelea de la Maraton și Sa- 
lamina, pentru _ că sînt cîș- 
tigate de români ! Chiar 
locurile patriei mele îmi 
par mai plăcute, mai fru
moase decit locurile cele 
mai clasice. Suceava și Tir- 
goviștea sint pentru mine 
mai mult decit Sparta și 
Atena ; Baia, un sat ca 
toate satele pentru străin, 
pentru român are mai mult 
preț decît Corintul...". Aces
te cuvinte. în sublima și 
atit de îndreptățită lor 
subiectivitate. sintetizează 
un program literar neperi

sabil, pe care actualitatea 
il validează din plin.

Volumul conține, în ma
rea majoritate a spațiului 
său, epopei naționale scrise 
și publicate în secolul al 
XIX-lea („Aprodul Purice" 
de Constantin Negruzzi, 
„Mihaiada" de Ion Heliade 
Rădulescu, „Descălecarea 
lui Dragoș în Moldova" de 
V. Bumbac, „Traianida" de 
Dimitrie Bolintineanu. „Ne- 
griada" de Aron Densușia-

plus, aspect deosebit de 
important, epopeile pe care 
le citim în acest volum au 
și valoarea unor monumen
te ale simțirii românești. 
Intr-adevăr, expresia lor 
literară, după cum arătam, 
s-a uzat, retorismul inerent 
al celor mai multe dintre 
texte sună astăzi strident ; 
sentimentul iubirii de pa
trie, care le-a generat, este 
însă neperisabil. Prezența 
acestui sentiment în miile

O mare idee 
a conștiinței noastre:

EPOPEEA 
NAȚIONALĂ

nu, „Florinta" de I. I. Bum
bac, „Daciada" de Ioan N. 
Șoimescu și „Daciada" de 
G. Baronzi). Doar „Ștefa- 
niada" de loan Pop-Floran- 
tin a apărut după 1900. 
După cum se vede, despre 
citeva dintre aceste texte 
nici chiar cei cu pregătire 
filologică nu știu prea mul
te. Retipărirea lor este cu 
atit mai justificată.

O lectură a textelor însu
mate de antologie probea
ză, desigur, existenta unui 
proces real de îmbătrinlre 
a expresiei literare, atunci 
cind aceasta nu este încor
porată în opere situate mai 
sus de un anumit nivel de 
autenticitate. Aflăm însă 
și versuri ce au încă un 
anumit interes, din punctul 
de vedere al cititorului de 
poezie modernă, datorită 
unor imagini frapante. în 
ansamblu privite insă, tex
tele fac parte din categoria 
deloc neglijabilă a docu
mentelor. în absența cărora 
evoluția culturii și literatu
rii nu poate fi înțeleasă. In

de versuri ale antologiei 
ferește textele de ridicol și 
de umor involuntar, făcîn- 
du-le prizabile nu doar de 
către cei care practică o 
lectură naivă.

Lectura antologiei pe care 
am comentat-o poate fi și 
punctul de plecare al unor 
reflecții cu privire la des
tinul actual al epopeii na
ționale. mult modificat față 
de etapa pe care o acoperă 
textele antologiei. Spre 
deosebire de secolul trecut, 
cînd ideea de epopee na
țională era concretizată li
terar într-un mod oarecum 
stereotip, autorii recurgînd 
doar la forma epicului ver
sificat, consacrată de marile 
opere clasice, ultimele de
cenii au arătat că gene
roasa idee poate fi ilustrată 
cu deplin succes în multe 
alte forme și genuri. Au 
apărut, astfel, o întreagă 
pleiadă de volume de ver
suri, în care, folosind cele 
mai diverse modalități pro
zodice. autori din toate ge
nerațiile au celebrat nume

roasele înfățișări ale erois
mului național românesc, 
de la figurile mari ale isto
riei îndepărtate și recente, 
la grupurile sociale care au 
dat dovezi de eroism în 
etapele de cumpănă ale 
evoluției noastre pe dru
mul dificil de lupte pentru 
păstrarea ființei naționale. 
Un capitol important il re
prezintă și piesele de tea
tru, numeroase, care au 
fost scrise în aceeași pe
rioadă. Privindu-le în to
talitatea lor. dincolo de 
cronologia scrierii și inter
pretării lor, ele au reușit să 
construiască ceea ce am 
putea numi istoria patetică 
a românilor. Un loc foarte 
important îl ocupă și căr
țile de proză, majoritatea 
dintre ele făcînd parte din 
genul romanului, cel mai 
aproape, prin specificul său, 
de idealul antic al epopeii. 
Pe urmele unor modele 
clasice ale literaturii noas
tre. romancieri de cele mai 
diverse facturi stilistice au 
recreat cele mai semnifica
tive perioade din istoria 
mai îndepărtată și mai re
centă a poporului nostru. 
Examinarea globală a aces
tor numeroase scrieri, a că
ror valoare, după cum este 
și firesc, este variabilă, 
conduce, în primul rînd. 
spre concluzia că ideea 
epopeii naționale a rămas 
și rămîne o constantă spi
rituală, o ardentă năzuin
ță culturală. Spre deo
sebire de vechile încercări, 
pe care antologia de la care 
pornesc însemnările noas
tre le însumează, deceniile 
din urmă au promovat o 
literatură de inspirație isto
rică în care celebrarea 
eroismului national apare 
mai întotdeauna alături de 
reflecția filozofică asupra 
condiției istorice a români
lor. Centrată pe ideea car
dinală a patriotismului, noi
le întrupări ale idealului 
epopeii naționale rescriu în 
mod dramatic, dar și clari
ficator, trecutul de luptă 
eroic al poporului român.

Antologia editată de „Mi
nerva" ne oferă prilejul 
fructuos de a medita pe 
marginea uneia dintre idei
le cele mai importante ale 
conștiinței noastre literare.

Voicu BUGARIU

Artiști amatori din județele 
Suceava și Mehedinți, partici- 
panți la etapa republicană a 
actualei ediții a Festivalului 
național „Cîntarea României'' 

Foto : Gh. Vințilă

Concurs 
de arhitectură 

și sistematizare
Uniunea arhitecților organi

zează concursurile publice de 
sistematizare a unui cartier de 
locuințe în mediul urban, cu 
termen de predare 5 noiembrie 
1979 și a zonei centrale a unui 
viitor centru social-economic de 
tip urban, cu termen de predare 
26 noiembrie 1979. Concursurile 
sînt dotate cu premii în valoare 
de cîte 45 mii lei fiecare. Pot 
participa membrii Uniunii arhi
tecților, individual sau în colec
tiv. Temele-program și informa
ții suplimentare se pot solicita 
la Uniunea arhitecților. Bucu
rești, str. Academiei nr. 18—20, 
telefon 15 84 72.

(Urmare din pag. I)
nemarca, Elveția, U.R.S.S., 
Japonia, S.U.A., Noua Zee- 
landă, Australia. Să urăm 
drum bun, din acest spațiu 
al cuvintului, acestor tri
miși ai sufletului nostru în
clinat definitiv către fru
mos.

Și să facem loc în uriașul 
cristal (se înțelege, nu 1 — 
o invenție metaforică) chi
pului unui oraș ce s-a năs
cut cu 13 ani în urmă în- 
tr-o cîmpie, care numără 
azi peste 4 500 apartamente 
și va ajunge, în 1980, la 
20 000 locuitori ; chipului 
unui oraș a cărui medie de 
vîrstă este de 30—35 de 
ani. Și poate la una dintre 
ferestrele orășului — dacă 
sintem atenți — vom desluși 
imaginea primarului aces
tui oraș, Tănasie Lolescu, 
care și-a legat viața de 
viața orașului. Dar să nu 
întîrziem să numim orașul. 
E vorba de orașul minier 
Motru. Iar primarul, din 
acea fereastră, una din mii
le de ferestre ale orașului, 
ne va îndemna să nu uităm 
că aici, în cîmpie, unde hă

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Deschiderea 
stagiunii estivale. Concert simfo
nic. Dirijor : Kurt Wbss (Austria). 
Festival JOHANN STRAUSS — 20.
• Teatrul ,,Nottara“ (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Mița în sac — 
20,30
• Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tați cu mine un cîntec — 19,30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai — 
18.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâ- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
rîde, cîntă și dansează !° — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 57, Aleea Parva 3, Dru
mul Taberei) : Pescarul și noro
cul — 19,30.

cinema
• Alibi pentru un prieten : SALA 
PALATULUI — 17,15; 20,15, PA
TRIA — 14; 17; 20, FESTIVAL — 
14; 17; 20, FAVORIT — 8,45; 11,15; 
14; 16.45; 19,30, GRADINA CAPI
TOL — 21,15.
• Hercule cucerește Atlantida :
LUCEAFĂRUL — 14; 16: 18.15;
20,30, la grădină — 21,15;, BUCU
REȘTI — 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.

• Moartea unui greier : CAPITOL
— 15,30; 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor : 
SCALA — 15; 17,30; 20.
• Inocentul : CINEMA STUDIO — 
10; 12,30; 16; 19.
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 :
CENTRAL — 15,30; 17,45; 20.
• Lanțul amintirilor : VICTORIA
— 14; 17; 20.
• Program de desene animate — 
9,30; 11,15; 13; 14,30, Frații Jderi — 
15,30; 17,45; 20 : DOINA.
• Păcală : TIMPURI NOI — 15î 
18,30
• Tinărul din Istanbul : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
30. MELODIA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15, GRADINA BU- 
ZEȘTI — 21,15.
• Nick Carter superdetectiv:
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FLOREASCA — 9; 11;
13; 15,30; 17,45; 20.
• Frumoasa și bestia : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• înarmat și foarte periculos : 
BUZEȘTI — 16; 18; 20.
• Vestul sălbatic : DACIA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Al patrulea stol j BUCEGI — 
16; 18; 20,15.
• Vacanță tragică : LIRA — 16;
18; 20, COTROCENI — 15: 17,30; 20.
• Stelele — 9,45, A venit Wlllie 
Boy — 11,45; 14, Nazarin — 16,15; 
18,30, Voi fi mamă — 20,30 : CINE
MATECA.
• Severino : GIULEȘTI — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,15. -
• Expresul de Buftea : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.

• Nea Mărin miliardar : FEREN
TARI — 14; 16; 18; 20, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.
• întoarcerea acasă : GLORIA — 
9; 11,30; 14,30; 17; 19.45. MODERN
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 21.
• Fortăreața invizibilă : PACEA
— 16; 18; 20.
• Aleargă după mine ca să te
prind : MIORIȚA — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20. GRADINA FESTI
VAL — 21,
• Brațele Afroditei : VIITORUL — 
15,30; 17,45; 20.
• Un trecător în ploaie : TOMIS
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18; 20.15, 
la grădină — 21,15, FLAMURA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Copil de duminică : POPULAR
— 16; 18; 20.
• Inspectorul și braconierii : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Un om în loden : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor : FLA- 
CARA — 15,30; 17,45; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 21.
• Falansterul : PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Omul cu masca de fier : GRĂ
DINA PARC HOTEL — 21,15.
• Prietenii copilăriei mele : GRA
DINA BUCEGI — 21,15.
• Cobra : GRADINA LIRA — 21.
• Police Python 357 : GRADINA 
TITAN — 21,15.
• Rodeo : GRADINA FLACARA 
— 21,15.

lăduia altădată vîntul și 
zburau aiurea ciulinii, s-a 
înălțat un oraș care are mo
tive să se mîndrească cu 
oameni harnici, cu o școală 
cu 24 de săli de clasă, eu 
alta cu 16 săli, cu un grup 
școlar profesional unde se 
învață zece meserii, cu

puțin un pom 7 Cîți locui
tori avem în oraș, atîția 
pomi plantați avem ! Uite, 
tovarășul Cojocaru, secre
tarul de partid al combina
tului minier, are un tei și un 
măr. Eu am și o salcie. Și 
directorul minei — Ștefa- 
nache, mai nou la noi, a

că zestrea orașului a sporit 
recent cu o policlinică cu 
136 camere, în valoare de 
10 milioane lei".

„Sau, ar adăuga tovarășul 
Cojocaru, să spunem că 
multe abataje sînt ca me
troul. Avem în subteran în 
bazinul Motru peste 60 km

Oameni ai luminii
prezenta a 110 ingineri. Și 
primarul, îndrăgostit de 
Orașul căruia i s-a dăruit, 
purtînd în mare stimă arta 
unui consătean, din Hobița 
marelui Brâncuși, ți se 
va adresa : „Știi dumneata 
că blocurile F 1 și F 3 s-au 
așezat în 1963 fără proiect, 
că cinematograful a fost 
inaugurat in preziua reve
lionului și primul film pre
zentat a fost Lupeni '29 ? 
Știi că n-a fost simplu nici 
cu construcția clubului 
muncitoresc 7 Și mai știi 
că s-a statornicit tradiția ca 
fiecare om să planteze cel

ținut să-și lege numele nu 
numai de recordurile minie
re ‘ci și de florile unui ar
bore 7

Cîteodată mai avem și 
insuccese. Și nu ne vine u- 
șor. Dar avem noi. oltenii, 
o vorbă. Spunem în aseme
nea împrejurări, nu fără 
ironie, că „avem obiceiul 
să ne dăm puțin înapoi ca 
să ne facem vint...“. Ce ar 
însemna asta 7 Păi, că în 
cincinalul următor vom 
ajunge la 12 000 apartamen
te și 30 000 locuitori. Sau, 
mai aproape de ziua de azi,

de benzi transportoare, 
complexe de exploatare și 
întreținere la nivel mon
dial. Aici, la Motru, într-un 
oraș care pînă mai ieri nu 
exista. Intr-un bazin a că
rui producție reprezintă o 
cincime din producția de 
cărbune a țării".

Și cite alte imagini ale 
zilei de azi nu și-ar merita 
locul în uriașul-cristal ro
mânesc, plămădit la Gorj. 
Un cristal care nu-i doar o 
metaforă, care există în 
privirile și-n sufletele oa
menilor acestor locuri, în
dreptați, decisiv și cu tot

mai clare împliniri, spre un 
nou destin, de civilizație și 
înțelegere adevărată a ros
turilor vieții. Același și tot
odată altele decît altcindva. 
Al oamenilor care, iată, 
smulg din mici coline, din 
adincurile pămintului soa
rele negru, cărbunele, pen
tru a-1 sorti luminii. Oa
meni care înving, in felul 
lor, un munte. După cum, 
alți oameni, cu aceleași 
idealuri, undeva în inima 
Dobrogei, tot în numele lu
minii — lumina fiind me
tafora supremă a aspirații
lor noastre — dau viață 
unei magistrale albastre, 
grăbind îmbrățișarea Du
nării cu Marea, de fapt 
aducînd, prin monumenta
la lor lucrare o incalculabi
lă zestre țării, economiei 
naționale.

De la Jiu la Dunăre, de 
aici la Marea Neagră, în- 
tilnită în acest mijloc de 
vară, lingă Sulina, unde în
volburarea valurilor tre
buie să fi cuprins ceva din 
spiritul năvalnic al Jiului, 
am cunoscut oameni minu
nați, constructori desăvîr- 
șiți. Oameni ai luminii !
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de amabilele urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia 
aniversării zilei mele de naștere, rog Excelența Voastră să accepte 
mulțumirile mele cele mai vii, împreună cu cele mai bune urări de fericire 
personală și de prosperitate pentru poporul român prieten.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu profundă emoție am primit mesajul prin cațe dumneavoastră îmi 

transmiteți felicitările Partidului Comunist Român și ale dumneavoastră 
personal cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a zilei mele de naștere.

Vă adresez cele mai profunde mulțumiri pentru aceste felicitări, care 
reprezintă o nouă expresie a internaționalismului proletar și care, pentru 
mine, constituie un neprețuit stimulent in a-mi multiplica lupta pentru 
eliberarea poporului nostru, pentru pace, democrație și victoria socialismului 
și comunismului in întreaga lume, izvorîte totdeauna din nemuritoarele 
principii ale doctrinei noastre comune — marxism-leninismul.

Vă adresez urări de noi și mai mari succese în grandioasa dumneavoastră 
activitate revoluționară.

Cu deosebită atenție,

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri, pe 
Machila Joshua Lumina, ministrul 
finanțelor și cooperării tehnice, și pe 
H. Mwale, ministrul lucrărilor publi
ce și aprovizionării din Republica 
Zambia, care fac o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru, ' nnistrul comerțului exterior și 
coop jfii economice internaționale.

In timpul intrevederii. desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească.

Vizita președintelui 
Patriotic din

Tovarășul Mihai Daîea, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, s-a întilnit cu 
tovarășul Gyula Kallai, președintele 
Frontului Popular Patriotic din 
R. P. Ungară, care face o vizită în 
țara noastră. Oaspetelui i-au fost 
prezentate preocupările actuale ale 
Frontului Unității Socialiste. con
sacrate mobilizării tuturor oameni
lor muncii la realizarea Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism.

Tovarășul Gyula Kallai a avut, de 
asemenea, o convorbire cu tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., primarul general al Capi-

Plecarea ministrului afacerilor externe 
al R. D. P. Yemen

Miercuri după-amiază a părăsit Ca- 
pi'tala Muhammad Saleh Mutia, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Democrate Populare Yemen, căre, 
la invitația ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită oficială in țara noastră.

*
Miercuri a avut loc în Capitală 

semnarea programului de colaborare 
intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Yemenit pe perioa
da 1979—1980 și a programului de 
colaborare culturală și științifică pe 
perioada 1979—1981 intre guvernele 
Republicii Socialiste România și Re
publicii Democrate Populare Yemen.

Documentele au fost semnate de 
tovarășul Ștefan Andrei, membru

Sosirea unui grup de
La invitația Grupului parlamentar 

pentru relațiile de prietenie Româ- 
nia-Franța din Marea Adunare Na
ție Wă, miercuri a sosit in Capitală 
o «delegație condusă de senatorul 
T Cien Andre Gautier, membru al 
crupului partidului „Adunarea pen
tru Republică", președintele Grupu
lui de prietenie Franța-România din 
Senat.

Din delegație fac parte Charles 
Allies, component al Grupului „Parti
dul Socialist Francez", membru al 
Comisiei finanțelor, controlului buge
tar și conturilor economice din Senat, 
Charles de Cuttoli, component al 
Grupului „Stingii Democratice" (ra
dical), secretar al Comisiei legilor 
constituționale, legislației, sufragiului 
universal, regulamentului și adminis
trației generale din Senat. Louis le 
Montagner, alăturat din punct de ve
dere administrativ Grupului „Uniu
nea Centristă a Democraților Progre
siști", membru al Comisiei afacerilor 
externe din Senat, Robert Schmitt, 
component al Grupului „Uniunea Re
publicanilor și Independenților" (in
dependent), membru al Comisiei fi
nanțelor, controlului bugetar și con
turilor economice din Senat, Andră 
Minetti, senator din partea Partidu
lui Comunist Francez. Helene Pon
ceau. secretară a Grupului de prie
tenie. ' •

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 6, 7 

și 8 iulie. In țară : Vreme răcoroasă și 
in general instabilă. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi locale, mai ales

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

PEDRO SAAD
Secretar general 

al Partidului Comunist din Ecuador

au fost relevate cu satisfacție bunele 
relații statornicite între România și 
Zambia, subliniindu-se dorința comu
nă de a se acționa în continuare 
pentru dezvoltarea lor neîntreruptă, 
în spiritul înțelegerilor convenite 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda. în acest 
cadru au fost examinate modalități 
de adîncire și diversificare a coo
perării economice în domenii de in
teres reciproc, de dezvoltare mai 
accentuată a schimburilor comercia
le intre cele două țări.

(Agerpres)

Frontului Popular 
R.P. Ungară
talei, președintele Consiliului muni
cipal București al Frontului Unității 
Socialiste.

în cadrul ambelor întrevederi s-a 
exprimat dorința reciprocă de dez
voltare în continuare a bunelor re
lații de colaborare dintre Frontul 
Unității Socialiste ' și Frontul Popu
lar Patriotic, în spiritul legăturilor 
de prietenie și solidaritate existente 
între popoarele român și ungar, în 
interesul cauzei generale a socialis
mului și păcii în lume.

A fost prezent Sandor Rajnai, am
basadorul R. P. Ungare ia Bucu
rești.

★
Ambasadorul R. P. Ungare a ofe

rit miercuri seara o masă, cu ocazia 
prezenței la București a președinte
lui Frontului Popular Patriotic din 
R. P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale.

★

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, și tovarășul Mu
hammad Saleh Mutia, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Yemenit, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Democrate Populare Yemen.

(Agerpres)

parlamentari francezi
După-amiază, președintele Marii 

Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a 
primit pe oaspeții francezi.

în cadrul întrevederii s-a evocat 
cu satisfacție cursul ascendent al le
găturilor tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre România și Franța, 
care cunosc o continuă dezvoltare pe 
baza înțelegerilor convenite cu ocazia 
dialogului româno-francez la cel mai 
înalt nivel. Totodată, a fost expri
mată dorința comună de a dezvolta 
în continuare colaborarea dintre par
lamentele celor două țări, dintre 
grupurile parlamentare de prietenie, 
în folosul popoarelor român și fran
cez, al cauzei păcii, destinderii și 
înțelegerii internaționale.

La convorbire au participat Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al. Ma
rii Adunări Naționale, președintele 
Grupului parlamentar pentru relațiile 
de prietenie România-Franța din 
M.A.N., Tudor Drăganu, președintele 
Comisiei constituționale și juridice a 
M.A.N., alți deputați, precum și am
basadorul Franței la București, Pierre 
Cerles. <

în onoarea parlamentarilor fran
cezi, președintele Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
România-Franța din M.A.N. a oferit 
un dineu.

(Agerpres)

sub formă de averse însoțite de descăr
cări electrice, îndeosebi în cursul după- 
amiezelor. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar cele maxime între 11 și 27 
de grade, local mai ridicate. în Bucu
rești : Vreme răcoroasă. Cerul va fi 
schimbător. Averse de ploaie, îndeo
sebi după-amiaza. Vînt moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

Recepție cu prilejul 
Zilei independenței 

Statelor Unite ale Americii
Cu prilejul Zilei independenței 

Statelor Unite ale Americii. amba
sadorul acestei țări la București. Ru
dolph Aggrey, a oferit miercuri o 
recepție.

Au participat tovarășii Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinte ăl Consiliului de 
Stat, Cornel Burtică, viceprim-mi- 
nîstru, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale. Aneta Spornic, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai con
ducerii altor ministere și instituții 
centrale, oameni de cultură și artă, 
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai cultelor, ziariști.

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

★
Cu același prilej, ambasadorul 

S.U.A. la București a vorbit, 
miercuri seara; la posturile noastre 
de radio și televiziune.

Cronica zilei
Vizită. în perioada 1—4 iulie, la 

invitația Camerei de Comerț și In
dustrie, a făcut o vizită in țara noas
tră sir John Buckley, vicepreședinte 
al Consiliului pentru comerțul cu 
Europa de Est, președintele compa
niilor Davy International, și Alfred 
Herbert, din Marea Britanie.

Oaspetele a avut întrevederi la 
conducerile ministerelor industriei 
construcțiilor de mașini, comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, industriei chimice, in
dustriei metalurgice și a vizitat 
întreprinderea de mașini unelte și 
agregate București. Cu acest prilej 
au fost discutate aspecte ale dezvol
tării schimburilor comerciale și coo
perării economice bilaterale.

în Editura politică a apărut 
revista : „Probleme ale păcii 

și socialismului" nr. 3/1979

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Vineri și sîmbătă„DACIADA“-O COMPETIȚIE PENTRU TOȚI

Micii voleibaliști in întrecere
în cadrul manifestărilor desfășu

rate sub semnul „Daciadei", la Tg. 
Mureș s-a desfășurat o competiție 
de amploare : festivalul școlar jude
țean de volei. O adevărată premieră 
sportivă, inițiată și organizată de 
C.J.E.F.S. și Inspectoratul școlar, la 
care au participat — alături de re
prezentanții județului-gazdă — echi
pe de volei din 22 județe ale țării. în 
total, în cele patru zile de concurs,- 
competiția a reunit peste 600 de- copii 
(in vîrstă de 9—11 ani) constituiți în 
32 echipe de fete și 22 de, băieți. 
„Prin organizarea unei âsemenea 
competiții — ne spunea prof. Vasile 
Man, secretar al C.J.E.F.S. — ne-am 
propus două obiective : popularizarea 
voleiului în rîndul copiilor ; nomi
nalizarea elementelor cu calități de 
excepție in vederea orientării spre 
școlile de profil".

„Competiția' a relevat — apreciază 
Kosza Geza, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. — un adevăr cunoscut, că 
voleiul mureșean, în general voleiul 
din țara noastră, dispune de o mare 
rezervă de cadre. Problema nr. 1 
este, ca și la alte sporturi, selecția". 
Or, in acest sens, organele județene 
(C.J.E.F.S. și Inspectoratul școlar) au 
făcut prin această competiție o bună 
propagandă voleiului in rîndul co
piilor din mediile urban și rural. Edi
ficator este următorul exemplu : 
județul Mureș a fost reprezentat la 
acest festival sportiv de 4 echioe : 
Clubul sportiv școlar Tg. Mureș (fete 
și băieți), Școala generală Balda 
(fete) și Liceul agroindustrial Săr- 
mașu (băieți). Sînt cele mai bune 
patru echipe școlare din județ. Re
ține însă atenția faptul că, la între
cerile preliminare (pe școli și locali

în cîteva rînduri
• Miercuri au luat sfîrșit cam

pionatele internaționale de pentatlon 
modern ale țării noastre. Ultima pro
bă a competiției — crosul — desfă
șurată la Călugăreni a fost cîștigată 
de sportivul român Iuliu Gaiovici, cu 
1 117 puncte, urmat de C. Massulo 
(Italia) — 1 069 puncte și Z. Kubek 
(Cehoslovacia) — 1 030 puncte.

în clasamentul general individual, 
pe primul Ioc s-a situat reprezentan
tul nostru Dumitru Spîrlea, cu 5197 
puncte, urmat de italianul C. Massulo 
— 5 076 puncte și I. Gaiovici (Româ
nia) — 5 036 puncte. Clasamentul pe 
echipe : 1. România 15 212 ; 2. Româ
nia juniori — 14 359 puncte ; 3. Unga
ria — 14 303 puncte ; 4. Italia — 13 942 
puncte.

• în cadrul concursului interna
țional desfășurat la Stockholm, atle
tul român Paul Copu a obținut vic
toria în proba de 3 000 m obstacole, 
cu timpul de 8’23”41/100. Pe locurile 
următoare s-au situat Henry Marsh 
(S.U.A.) — 8’23”51/100, Michael
Karst (R. F. Germania) — 8’31”07/100 
și Thomas Hunt (S.U.A.) — 8’31”52/ 
100. De remarcat că Paul Copu l-a 
întrecut cu peste 20 de secunde pe 
recordmanul mondial al probei, ke- 
nyanul Henry Rono, clasat pe locul 
șapte, cu 8’45”64/100. în proba de

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII VENEZUELA

Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

Ziua națională a Republicii Venezuela îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, 
de bunăstare și progres poporului venezuelean prieten.

îmi exprim convingerea că bunele raporturi de prietenie și conlucrare 
statornicite intre România și Venezuela vor cunoaște o dinamizare și dezvol
tare tot mai puternică, în interesul celor două popoare, spre binele cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Astăzi, poporul ve
nezuelean sărbătorește 
ziua națională ; împli
nirea a 168 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței de stat a 
Venezuelei.

Independenta politi
că cucerită atunci 
avea să fie consolida
tă, în perioada mai a- 
propiată de noi, prin 
eforturile depuse în 
vederea afirmării in
dependenței economi
ce. ceea ce a deschis 
țării largi perspective 
de progres. Aceste 
perspective sînt strins 
legate in primul rînd 
de naționalizarea in
dustriei petrolului, 
principala bogăție a 
Venezuelei. ca și a ză
cămintelor de fier, a 
doua mare bogăție na
țională. După acest 
moment de cotitură in

dezvoltarea economică 
și socială a Venezue
lei, s-au pus bazele 
unei politici energe
tice unitare, au fost 
construite importante 
obiective ale industriei 
petrochimice și. dato
rită veniturilor mari 
realizate din valorifi
carea petrolului, s-au 
inițiat importante pro
grame vizînd diversi
ficarea economiei, 
creșterea armonioasă a 
diferitelor regiuni ale 
tării, îndeosebi a zonei 
Guăyana din sud. 
S-au dezvoltat, totoda
tă, asemenea ramuri 
ca transporturile și 
construcția de locuin
țe, paralel cu îmbună
tățirea învățămîntului 
și asistenței sociale.

între țara noastră și 
Venezuela se dezvoltă 
relații de strînsă prie-

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, miercuri după- 
amiază, a avut loc în Capitală o ma
nifestare culturală, desfășurată sub 
auspiciile Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Asociației de prietenie româno-vene- 
zueleariă, în cadrul căreia prof. dr. 
docent Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
vicepreședinte al Academiei de știin
țe sociale și politice, a împărtășit 
asistentei impresii de călătorie din 

tăți) au participat nu mai puțin de 
612 copii constituiți în echipe școlare. 
Avantajul ? „Pentru cei 25 de antre
nori (profesori de educație fizică) și 
comisia județeană de competiții — 
aprecia prof. Aurel Hațegan, - direc
torul clubului sportiv școlar — a fost 
un bun prilej (primul de acest fel) 
de a vedea la lucru sute de copii, de 
la orașe și sate, cu calități de ex
cepție pentru acest sport. „Ne-a fost 
dat să vedem — completează antre
norul loan Frenț — copii de 10—11 
ani cu talia de 1,80 metri, excelențl 
trăgători sau în jocul de la fileu". 
Ulterior, cei trecuți prin „sita" se
lecției au lăsat o excelentă impresie 
în Sala sporturilor din Tg. Mureș. 
Mureșenii Călin Sîngeorzan, Emil 
Haiduc, Gabriel Mărginean, Ovidiu 
și Bogdan Frenț. Liviu Bălcescu. Ma
rius Drăgan, Alexandru Filip, Valter 
Kaiser, Aurel Mărginean, Cornel 
Alexandrescu și alții, cotați drept 
„șefii promoției", figurează — alături 
de copii din alte județe — pe lista 
elementelor de perspectivă supusă 
atenției federației de specialitate.

Pînă una, alta, pe echipe, între
cerile disputate în sistemul turneu 
au dat ciștig de cauză următoarelor 
„sextete" : Fete — locul I Clubul 
sportiv școlar Piatra Neamț ; 2. Li
ceul „Nicolae Titulescu" — Craiova ; 
3. Clubul sportiv școlar Tg. Mureș. 
Băieți : 1. Ckibul sportiv școlar Tg. 
Mureș ; 2. Liceul „Nicolae Titules
cu" — Craiova ; 3. Clubul sportiv 
școlar Caransebeș. Dar, mai întii și 
întîi, la Tg. Mureș a cîștigat ...selec
ția talentelor.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scînteii"

400 m garduri, cîștigată de america
nul Edwin Moses — 49”51/100, spor
tivul român Horia Toboc a ocupat 
locul patru, cu timpul de 50”77/100. 
Cu un rezultat bun s-a încheiat 
cursa de 5 000 m, în care a terminat 
învingător Valeri Abramov (U.R.S.S.) 
— 13T9”18/100, urmat de vest-ger- 
manul Thomas Wessinghage — 
13T9”87/100 și tanzanianul Suieiman 
Nyambui — 13’20”20/100. Atletul ro
mân Ilie Floroiu s-a clasat pe locul 
5, fiind cronometrat în 13’21”73/100.
• în prima rundă a turneului in

ternațional de șah „Memorialul Mi
hail Sadoveanu", care se desfășoară 
la Sala Sporturilor din Iași, au fost 
consemnate următoarele rezultate • 
Hausner (Cehoslovacia) — Bușu 
(România) 0—1 ; Foișor — Dominte 
1—0 ; Roos (Franța) — Szmetan (Ar
gentina) 1—0 ; Honfy (Ungaria) — 
Voiculescu (România) 1—0. Partida 
Urzică — Skrobek (Polonia) s-a în
trerupt.
• La Cluj-Napoca s-a disputat 

meciul internațional amical de te
nis de masă dintre echipa locală 
C.S.M. și selecționata R. D. Ger
mane. Sportivii români au cîștigat 
cu scorul de 5—1, prin victoriile rea
lizate de Bohm, Crișan (cite 2) și 
Doboși (1). 

tenie și colaborare. 
Momente de cea 
mai mare însemnă
tate în evoluția con
lucrării reciproc avan
tajoase româno-vene- 
zuelene le-au consti
tuit vizita efectuată in 
Venezuela de tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
și convorbirile la nivel 
înalt de la Caracas. 
Documentele semnate 
de șefii de stat ai 
celor două țări au a- 
șezat pe temelii trai
nice raporturile reci
proce. deschizînd am
ple perspective schim
burilor comerciale, co
laborării tehnico-știin- 
tifice și culturale, au 
dat noi impulsuri re
lațiilor reciproce. în 
interesul ambelor po
poare. al cauzei păcii 
și progresului.

această tară. Au fost prezentate apoi 
filme documentare venezuelene.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., Asociației de prietenie 
româno-venezueleană, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost prezenți Juan Uslar Pietri, 
ambasadorul Republicii Venezuela la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

„REGATA SNAGOV" 
LA CAIAC-CANOE

Lacul Snagov va găzdui la sfîrșitul 
acestei săptămîni un important con
curs internațional de caiac-canoe. 
Este vorba de tradiționala competiție 
„Regata Snagov", la care, de această 
dată, și-au anunțat prezența 11 țări, 
între care — cu cele mai bune echi
paje — R. D. Germană, R. F. Germa
nia, Olanda și România. Mîine, în 
prima zi, sînt programate seriile eli
minatorii (o reuniune dimineața, de 
la ora, 9 ; alta —... după-amiază, de la 

“ora-16), iar simbStă —finalele.
Majoritatea caiăciștilor și canoiști- 

lor noștri fruntași — cei mai mulți 
de la cluburile Dinamo și Steaua — 
și-au încheiat pregătirile odată cu 
participarea zilele acestea la finalele 
campionatului național pe echipe.

Balcaniada de box
Aseară, la Tulcea, în cadrul pri

mei reuniuni semifinale a turneu
lui balcanic de box au fost înregis
trate următoarele rezultate tehnice : 
Muscă : R. Daniel (R) b. k.o. 1 pe 
I. Musici (I) ; cocoș : I. Panaite (R) 
b. ab. II pe Sami Buzoli (I) ; pană : 
Gh. Oțelea (R) b.p. B. Ristici (I) ; 
mijlociemică : V. Girgavu (R) b.p. 
Skaro Amik (I) ; mijlocie : S. Tîrî- 
lă (R) b.p. D. Lubenov (B) ; semi
grea Gh. Donici (R) b. ab. II pe 
K. Hristov (B).

Astăzi au loc meciurile celei de-a 
doua gale semifinale. Vineri este zi 
de odihnă, finalele avînd loc sîmbătă 
seara.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 4 IULIE 1979
Extragerea I : 24 3 4 20 32 2.
Extragerea a Il-a: 9 35 7 5 41 43.
Fond total de cîștiguri : 1 260 797 

lei, din care 500 000 lei report la 
categoria I.

Popasuri
Cooperația de consum a 

dat in folosință, în ultimii 
ani, și în județul Arad uni
tăți turistice, printre care 
se numără hotelul de la 
Ineu. La Nădlac se află, de 
asemenea, un alt hotel al 
cooperației de consum, care 
poate găzdui zilnic 60 de 
turiști în camere conforta
bile cu încălzire centrală, 
băi și dușuri. La restauran
tul unității se servesc pre
parate culinare cu spe
cific tradițional și local. în 
zona de agrement a orașu
lui Arad, la circa 8 km 
pe șoseaua națională care 
vine de la Nădlac, hanul 
„Sălașul de la răscruce" 
oferă 64 locuri de cazare 
în camere și alte 20 de

Intense activități de cercetare științifică 
pentru modernizarea agriculturii

Agricultura, ramură de bază a eco
nomiei naționale chineze, care ur
mează să cunoască in anii ce vin o 
rapidă dezvoltare si modernizare. își 
lărgește în permanentă baza științi
fică și de cercetare. într-o tară de 
proporțiile Chinei populare, cu o 
structură geografică de mare diversi
tate.' avind soluri si condiții climatice 
variate, știinta este chemată să-și 
aducă o importantă contribuție la 
determinarea particularităților regio
nale și la dezvoltarea agriculturii în 
funcție de aceste particularități. în 
acest scop, recent au fost înființate 
noi centre de experimentare științi
fică în agricultură amplasate in 
nord-est. districtul Hailun (provincia 
Heilong Jiang). în nord, districtul 
Luanxian (provincia Hebei) și în sud. 
districtul Taoyuan (provincia Hunan). 
Centrele au misiunea de a studia 
problemele științifice si tehnice pe 
care le ridică amplul proces de mo

R. S. CEHOSLOVACĂ

Program de dezvoltare a economiei 
apelor

în apropierea orașului Rjimov, din 
Cehia de sud, a fost încheiată re
cent construcția unui important com
plex hidrotehnic. Unind malurile 
riului Malse printr-un baraj cu înăl
țimea de 50 m., constructorii au creat 
un lac de acumulare cu un volum de 
34,5 milioane metri cubi de apă. 
Printre celelalte obiective incluse in 
acest complex se află și o stație de 
pompare ce va prelua zilnic din lac 
12 000 mc de apă, distribuind-o prin 
rețelele de canalizare ale orașelor și 
satelor din împrejurimi.

Praga, Brno, Bratislava, Cehia de 
nord, regiunile din jurul orașelor 
Ostrava și Kosice dispun de sisteme 
hidrotehnice noi, care se situează în 
rîndul marilor amenajări de acest 
fel de pe continent, atît în ce pri
vește capacitatea, cit și înzestrarea 
tehnică. Totodată, continuă construc
ția altor sisteme hidrotehnice, cum 
sînt. de exemplu, conducta pentru 
Karlovy Vary, care va asigura trans

R. P. UNGARĂ

Măsuri de economisire a energiei
în condițiile penuriei mondiale de 

combustibil și energie în R.P. Un
gară a fost adoptat un program pe 
termen lung de economisire a com
bustibilului. în acest scop se preve
de introducerea unor tehnologii a- 
vansate în diferite ramuri de pro
ducție, modernizarea, reglarea și în
treținerea sistematică a instalațiilor 
de încălzire, reducerea pierderilor de 
energie electrică din rețeaua de dis
tribuție ș.a.m.d. Pe această bază se 
vor putea economisi pînă in 1985 
circa 1.2—1,4 milioane tone petrol, 
urmînd să se atingă, pînă în 1990. un 
total de 3 milioane tone.

Fabricarea, importul și vînzarea de 
echipamente electrice de încălzire vor 
fi posibile doar cu aprobări. Sînt in

Tragere excepțională 
Pronoexpres

A început vînzarea biletelor pen
tru tragerea excepțională Prono
expres din 8 iulie a.c., la care se 
atribuie în număr nelimitat : auto
turisme „Dacia 1 300", cîștiguri în 
bani de 50 000, 15 000 lei etc.,
excursii în R.S. Cehoslovacă. R.P. 
Ungară sau în U.R.S.S. In total, se 
atribuie cîștiguri pe zece categorii. 
Tragerea cuprinde opt extrageri în 
două faze, cu un total de 44 nu
mere. Participarea se face pe bilete 
de 6 sau 15 lei varianta, achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 la 
sută, cele de 15 lei avînd drept de 
cîștiguri la toate extragerile. Bile
tele pot fi procurate pînă sîmbătă 
7 iulie. Agențiile Loto-Pronosport 
oferă participanților prospectul 
tragerii, precum și bilete gata 
completate. 

estivale
locuri în căsuțe, precum și 
teren pentru amplasarea 
corturilor. Condiții bune de 
cazare și masă oferă și 
hanul „Vinga", amplasat in 
mijlocul unui pitoresc 
crîng, pe. drumul național 
Arad — Timișoara, km. 22, 
ca și hotelul „Lipova", din 
orașul cu același nume, la 
circa 1 km de stațiunea bal
neoclimaterică Lipova, bi
necunoscută pentru valoa
rea curativă a izvoarelor 
sale. Pe drumul național 
Arad — Deva, km 6, într-o 
pitorească zonă de dealuri 
împădurite, cabana „Valea 
frumoasă" — Bătuța.

In fotografie : hotelul 
„Nădlac".

dernizare a agriculturii din raza lor 
de activitate și de a aplica pe scară 
largă soluțiile optime elaborate.

Cercetătorii din aceste centre au 
studiat deja condițiile naturale si 
resursele existente in zonele respec
tive. stabilind planuri de cercetări in 
vederea elaborării măsurilor chemate 
să asigure mărirea randamentului o- 
goarelor. recolte stabile și de bună 
calitate, reducerea costului produc
ției si introducerea mecanizării lu
crărilor agricole. Alt grup de studii 
vizează ameliorarea solurilor, crește
rea fertilității pămîntului. repartiza
rea judicioasă a apei. Se lucrează, 
totodată, la selecția și reproducerea 
celor mai bune rase de animale, pre
cum si a speciilor vegetale rezisten
te. cu productivitate ridicată. în fine, 
cercetătorii studiază economia agra
ră. problemele aprovizionării zonei 
rurale cu energie electrică si ale me
canizării în zootehnie.

portarea apei potabile din rezervorul 
Slanovice, sistemele de aprovizionare 
a regiunilor din jurul orașelor Libe
rec și Jablonec și altele. în total, 
în anii construcției socialiste în 
Cehoslovacia au fost create aproape 
100 de bazine noi de apă, ceea ce a 
dus la creșterea de 15 ori a rezerve
lor de apă, față de perioada 
antebelică.

Potrivit calculelor întocmite de 
experți, în decurs de două decenii, 
volumul global al consumului de apă 
în această țară se va dubla, perspec
tivă în vederea căreia a fost întoc
mit un program pe termen lung de 
dezvoltare a economiei apelor. El 
prevede amenajarea, pînă la sfîrșitul 
acestui secol, a 40 de noi lacuri de a- 
cumulare cu un volum de 1,8 miliar
de mc, precum și construirea, în orașe 
și pe lingă întreprinderi industriale, 
a unui mare număr de stații de 
epurare a apelor reziduale.

curs de examinare proiecte de înlo
cuire a energiei electrice cu alte sur
se energetice, precum și de introdu
cere a unui sistem de tarife apt să 
stimuleze consumul rațional.

Va fi restrîns iluminatul public, iar 
temperatura din locuințe și localuri 
încălzite cu energia provenită din re
țeaua orășenească se limitează in 
timpul iernii la 20 grade C ziua și 
18 grade C noaptea. în. instituții se 
va interzice folosirea radiatoarelor 
electrioe suplimentare. Introducerea 
orarului de vară, ca și a unui nou 
program de lucru în vederea redu
cerii numărului de zile în care este 
necesară încălzirea clădirilor, vor 
contribui, de asemenea, la economisi
rea energiei.

Depunerile 
pe obligațiunile C.E.C. 

cu cîștiguri
Dintre instrumentele de economi

sire puse la dispoziția depunătorilor 
de către Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, mult solicitate de oa
menii muncii de la orașe și sate 
sînt obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. 
Avantajul acestui instrument de 
economisire îl reprezintă cîștigurile 
în bani care se acordă dintr-o do- 
bîndă de 4 la sută pe an. Cei inte
resați își pot procura obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri în numărul dor't 
și fără diferență de preț pină la 
10 iulie a.c. inclusiv, de la oricare 
unitate a Casei de Economii și 
Consemnațiuni sau de la unitățile 
poștale din întreaga țară. Posesorii 
de obligațiuni C.E.C. beneficiază de 
importante cîștiguri în bani cu va
lori cuprinse între 50 000 de lei și 
800 de lei, care se acordă în fiecare 
lună, prin trageri la sorți.

• MEDICAMEN
TE GHIDATE MAGNE
TIC Utilizarea medicamentelor 
comportă, se știe, un anume 
risc : odată cu acțiunea benefi
că asupra organului bolnav vi
zat, medicamentul respectiv e 
susceptibil de a afecta, în 
schimb, alte părți ale organis
mului care nu-1 tolerează. O 
cale promițătoare pe viitor pen
tru anularea „efectelor secunda
re" ale preparatelor medicale e 
posibil sâ fi fost găsită de doi 
cercetători americani din Chica
go. in cadrul experimentelor lor 
de laborator pe animale. Aceș
tia au incorporat o particulă 
magnetică medicamentului ad
ministrat unui șobolan, pe care 
l-au ghidat apoi, grație timpu
lui magnetic creat, prin tot cor

pul pînă la organul în suferin
ță. Observațiile arată că în ca
zul administrării „clasice", ar fi 
fost necesară o doză de 100 de 
ori mai mare pentru a obține 
o aceeași eficientă a medica
mentului.

• SPORTUL Șl SĂ
NĂTATEA COPIILOR, 
„înainte de a-1 lansa pe copilul 
dv. pentru a deveni un Michel 
Platini (cunoscutul mare fotba
list francez — n.r.) sau o Nadia 
Comăneci, e indicat să fie cu
noscute exact posibilitățile sale 
fizice". Acest îndemn e conținut 
intr-o informație publicată in 
revista franceză „Le Point", re
feritor la consultațiile speciale 
inițiate în cadrul centrelor me
dicale, cu concursul unor doctori 
sportivi, menite a defini aptitu

dinile sportive ale copiilor între 
8—16 ani. Consultarea comportă 
o investigație clinică completă
— examenul coloanei vertebra
le, electrocardiograma de efort și 
la repaus, aprecierea capacității 
respiratorii. în funcție de rezul
tate și de dorința copilului se 
dau recomandări privind orien
tarea spre un sport sau altul, 
regimul alimentar, programul de 
odihnă etc. Această acțiune ur
mărește ca actuala tendință de 
recrutare a viitorilor performeri 
sportivi de la vîrsta copilăriei
— implicînd o serie de supraso
licitări — să nu impieteze asu
pra dezvoltării propriu-zise a 
organismului.

• NAUFRAGIUL PRE
SEI FRANCHISTE. Airi- 
ba“, principalul cotidian falan-

gist, fondat în 1935, și-a încetat 
apariția la 19 iunie, aceeași 
soartă impărtășind-o și alte șase 
ziare provinciale. Toată această 
presă franchistă era foarte de
ficitară. De pildă, fiecare număr 
al cotidianului „Arriba" costa de 
13 ori mal mult decît reteta ob
ținută din vînzare. Primul mi
nistru spaniol, Adolfo Suarez, a 
hotărît să stopeze subvențiile 
pentru această presă cu totul 
anacronică și lipsită de cititori.

© DIN ISTORICUL 
„VALORIFICĂRII SOA
RELUI". Valorificarea ener

giei solare nu e propriu-zis o 
noutate ; încă acum 2 500 de ani. 
în Grecia și Roma antică s-a 
recurs la lumina soarelui pen
tru încălzirea locuințelor — a- 
firmă un grup de arheologi a- 
mericani. Faptul s-a datorat 
unei crize de energie sui-gene- 
ris a timpului : lemnul, princi
pala sursă de încălzire, se-mpu- 
ținase considerabil, în urma fo
losirii intense în special la con
struirea de case și de nave. Din 
numeroase documente și scrieri 
ale antichității reiese că. în con
dițiile respective, s-a creat o in
genioasă „arhitectură solară", 
în nordul Greciei s-a descope
rit o așezare, Olintus, cu toate 

casele ridicate pe principiul nu
mit azi al „pasivității solare" : 
dispunerea în spațiu, ca și izo
larea cu argilă a pereților fă
ceau ca locuințele să acumuleze 
cît mai multă căldură iarna și 
cit mai putină vara. Arătînd că 
ideală este conceperea unui an
samblu de clădiri garantind o- 
rientarea generală spre sud 
pentru a beneficia la maximum 
de lumina solară, celebrul arhi
tect roman Vitruviu a elaborat 
o teză teoretică privind „con
struirea caselor în funcție de 
climatul zonei".

• ȘOARECI... POLI
ȚIȘTI. Cîini dresați special sînt 
utilizați frecvent acum pentru 
prevenirea atacurilor cu bombe 
la aeroporturi sau în avioane : 

prin miros ei depistează încăr
căturile explozive ale potenția
lilor agresori. în locul cîinilor 
polițiști,, autoritățile americane 
pregătesc de-o vreme în același 
scop un inedit „schimb de mîi
ne" — respectiv, șoareci dintr-o 
specie aparte. E vorba de așa- 
numiții șoareci săritori, înzes
trați cu un deosebit simt al mi
rosului. Cuști cu asemenea 
„șoareci polițiști" ar urma să fie 
instalate în incinta aeroporturi
lor în așa fel îneît aceștia să 
poată semnala, neobservat! de 
pasageri, orice încărcătură ce-ar 
simți-o suspectă...

• ÎN SUNETUL MAN
DOLINEI. în Taormina, oraș 
din Sicilia, a reînviat o veche 

tradiție : cîntatul la mandolină. 
Mandolina, urmașa străvechii 
lăute, devenise un instrument 
extrem de popular în Italia se
colului XIX. Urmărind readuce
rea în atenție a tradiționalului 
instrument, iubitori ai muzicii 
din Taormina au alcătuit o ori
ginală orchestră, compusă aproa
pe exclusiv din mandoline, 
mandole (corespondenta violei 
față de vioară) și chitare. Melo- 
dicitatea specifică a acestor ins
trumente imprimă concertelor o 
atmosferă particulară, în care 
cintecele din folclorul local, ta- 
rantelele sau serenadele se îm
pletesc intr-o plăcută armonie 
cu părți orchestrale din operete 
mai vechi sau mai noi și piese 
de celebritate din muzica ușoa
ră.
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Manifestări consacrate României
în întimpinarea celei de-a 35-a aniversări 

a eliberării țării
ln diverse state ale lumii continuă manifestările dedicate aniversării 

a 35 de ani de la eliberarea tării noastre de sub dominația fascistă.
ITALIA — La Milano a avut loc 

inaugurarea Centrului italo-român 
de studii istorice, care își propune 
popularizarea istoriei și a realități
lor tării noastre.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, ministrul învățămîntului pu
blic, senatorul Giovanni Spadolini, 
reprezentantul Ministerului de Ex
terne italian, ministrul plenipoten
țiar A. Ferraris, președintele Cen
trului italo-român, prof. dr. Bru- 
nello Vigezzi, precum și ambasa
dorul tării noastre la Roma, Ion 
Mărgineanu, au subliniat că inaugu
rarea Centrului italo-român în 
preajma marii sărbători a poporu
lui nostru reprezintă un omagiu 
adus României și președintelui 
Nicolae Ceaușescu. In numele ad
ministrației municipale, primarul 
orașului Milano a adresat uri mesaj 
in care se arată : „Este convingerea 
noastră că Centrul italo-român poa
te contribui la amplificarea schim
burilor in domeniile politic, cultu
ral și științific cu România, atit de 
apreciată de noi pentru istoria, tra
dițiile, cultura și limba sa".

Pe de altă parte, a fost inaugu
rată la Castelul Sforzesco, in ca
drul Bibliotecii Trivulziana, expo
ziția „Aspecte ale artei și culturii 
românești". De asemenea, a avut loc 
un simpozion româno-italian cu 
tema „Italia și România in perioa
da 1859—1879. Unitatea națională și 
politica europeană".

OLANDA — Corul „Antifonia" al 
Conservatorului „Gheorghe Dima" 
din Cluj-Napoca, care a ciștigat 
ediția 1979 a prestigiosului festival 
internațional al corurilor de la

Baga, și „Corul centenar țărănesc" 
din comuna Roșiori, județul Satu 
Mare, au susfinut mai multe spec
tacole deosebit de apreciate în ora
șele Haga, Utrecht și Haarlem.

S.U.A. — La Centrul studențesc 
internațional al Universității Cali
fornia din Los Angeles a fost orga
nizată o manifestare Culturală dedi
cată României. Cu acest prilej au 
fost deschise mai multe expoziții 
— de carte, de reproduceri de artă 
consacrate luptei poporului român 
pentru independentă și afirmare 
națională, de gravură, de artizanat 
și de costume și tapiserie. O for
mație locală a prezentat un program 
de dansuri și muzică populară ro
mânești. Mircea Toca, lector la Uni
versitatea California, a prezentat 
expunerea : „România — tradiții 
culturale și artistice"; ilustrată cu 
proiecții de diapozitive.

LIBERIA — ln marea sală a „Bi
bliotecii volumelor de referință" a 
Ministerului Informațiilor, Afaceri
lor Culturale și Turismului din Mon
rovia a avut loc vernisajul unei 
expoziții de carte românească, care 
include volume infățișind lupta po
porului nostru pentru neatirnare și 
păstrarea ființei naționale, realiză
rile sale din ultimele trei decenii și 
jumătate de existență liberă, aspi
rațiile sale de progres pe multiple 
planuri.

SRI LANKA — Televiziunea din 
Colombo a prezentat filmul docu
mentar „Comori turistice din Româ
nia".

„Ziua României" la expoziția tehnică 
de calcul de la Moscova

MOSCOVA. 4 — Co
respondentul Agerpres, 
Mihai Coruț, transmi
te : La Expoziția inter
națională specializată 
„Mijloace ale tehnicii 
electronice de calcul și 
aplicațiile lor“. deschi
să in urmă cu trei 
săptămîni la Moscova, 
la care țara noastră 
este prezentă cu expo

nate, alături de alte 
șapte țări socialiste, a 
fost organizată miercuri 
„Ziua Republicii So
cialiste România".

Specialiști și un nu
meros public au urmă
rit cu un viu interes 
funcționarea unor apa
rate de calcul moder
ne, avind ca unitate de 
bază minicalculatorul

„Independent-100", e- 
chipamente „Ecarom“, 
de conducere automa
tizată a proceselor, 
alte realizări recente 
ale întreprinderilor și 
institutelor de speciali
tate din țara noastră, 

în cadrul expoziției 
au fost prezentate fil
me documentare româ
nești.

Crimele naziste — imprescriptibile !

Bundestagul vest-german a aprobat definitiv proiectul de lege privind 
imprescriptibilitatea totală a omuciderilor voluntare, incluzind și crimele 
comise de naziști. Drept urmare, suspendindu-se termenul preconizat al 
prescriptibilitătii acestor crime — 31 decembrie 1979 — orice criminal nazist 
depistat va fi tradus in justiție, fără nici o limită in timp, spre a fi ju
decat pentru faptele sale. Această măsură vine în întimpinarea cererilor 
opiniei publice, ale forțelor democratice vest-germane care, ln toată această 
perioadă, s-au pronunțat împotriva prescrierii crimelor naziste, așa cum 
arată imaginea de mai sus, surprinsă in timpul unei manifestații la Frankfurt

Probleme actuale ale economiei mondiale
în dezbaterea sesiunii ECOSOC

GENEVA 4 (Agerpres). — La Pa
latul Națiunilor din Geneva s-a des
chis miercuri sesiunea de vară a 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC). Pe ordinea de 
zi a sesiunii figurează o serie de 
probleme de mare actualitate.

Luînd cuvîntul la deschiderea lu
crărilor, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a arătat că trebuie 
acordată prioritate domeniilor cum 
sint alimentația, agricultura, energia, 
problemele financiare și protecțio- 
nismul.

în legătură cu energia, Kurt 
Waldheim șt-a exprimat dorința ca

propunerea făcută în urmă cu doi 
ani referitoare la crearea unui in
stitut mondial al energiei „să fie 
examinată din nou“. Subliniind fap
tul că trebuie asigurată „o trecere 
ordonată de la un mod de consum 
al energiei, care nu mai poate con
tinua multă vreme, spre un alt mod 
de consum", el a recomandat trei li
nii de acțiune : investiții importante 
pentru descoperirea de noi surse de 
energie convențională și dezvoltarea 
noilor surse de energie ; măsuri de 
economisire foarte ferme, în special 
în țările dezvoltate ; acțiuni speci
fice în favoarea țărilor în curs de' 
dezvoltare importatoare de petrol.

P.C.I. reafirmă necesitatea unui guvern 
cu participarea comuniștilor

ROMA 4 (Agerpres). — în rapor
tul consacrat situației postelectoraîe 
din Italia, prezentat la Plenara Co
mitetului Central și Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului Co
munist Italian, Enrico Berlinguer, 
secretarul general al partidului, a 
reiterat opoziția P.C.I. față de orice 
guvern din care comuniștii nu vor 
face parte. „Caracterul opoziției 
P.C.I. — a adăugat raportorul — va 
depinde de guvernul în fața, căruia 
se va afla".

Enrico Berlinguer a reafirmat, tot
odată. linia P.C.I. în favoarea com
promisului istoric, explicînd că „in 
aceasta nu trebuie să se vadă numai 
o înțelegere în doi" — între Parti
dul comunist și Partidul democrat- 
creștin. „Noi apreciem, a spus ra
portorul, că această formulă — o în
țelegere între comuniști, socialiști și 
catolici — își păstrează deplina va
liditate". Căutarea unui contact și a 
unei înțelegeri cu masele populare 
de orientare catolică și cu forțele 
democratice din cadrul P.D.C. rămî- 
ne un oundt ferm pentru P.C.I. — 
a arătat secretarul general al parti
dului. care a adăugat „Politica de

unitate democratică nu poate fi sub
ordonată dilemei dacă este sau nu 
posibilă colaborarea cu P.D.C. Putem 
spune în mod net de pe acum că 
nu este posibil un acord politic cu 
actualul Partid Democrat-Creștin și 
că nu se poate merge pe drumul deja 
încercat în cursul ultimilor trei ani".

★
Premierul desemnat al Italiei, 

Giulio Andreotti, a început consul
tările sale cu liderii partidelor po
litice reprezentate în parlament in 
vederea formării noului guvern. Pri
ma delegație primită de către An
dreotti a fost cea a propriului său 
partid — Partidul Democrat-Creștin.

Observatorii politici din Roma a- 
preciază că Andreotti are o foarte 
grea misiune. Pozițiile principalelor 
trei partide — democrat-creștin, co
munist și socialist — sînt diferite în 
ce privește soluționarea crizei gu
vernamentale. Astfel. în timp ce de- 
mocrația-creștină refuză participarea 
la un guvern de coaliție alături de 
Comuniști, socialiștii resping un gu
vern care ar avea ca prim-ministru 
un democrat-creștin.

DUPĂ ALEGERILE PARLAMENTARE DIN MEXIC 
Alianța partidelor de stînga — a doua 

forță politică a țării
CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager

pres). — Potrivit rezultatelor preli
minare ale alegerilor parlamentare 
parțiale de duminică din Mexic, 
alianța forțelor de stînga, formată 
din Partidul comunist, Partidul so
cialist al oamenilor muncii și Parti
dul popular socialist, a devenit a 
doua forță politică din stat, după 
Partidul Revoluționar Instituțional 
(P.R.I.), de guvernămînt. Voturile 
acprdate forțelor de stînga — peste 
patru milioane de sufragii — conferă,

pentru prima oară după o perioadă 
de peste 30 de ani, celor trei partide 
dreptul de a avea reprezentanți pro
prii, cu puteri depline, în Camera 
inferioară a parlamentului.

Partidul de guvernămînt — P.R.I. 
— va deține, în continuare o majo
ritate confortabilă, atît în Camera 
Deputaților, cît și în Senat. Senatul 
va fi reînnoit în 1982, la data cînd 
vor avea loc și alegerile prezi
dențiale.

NICARAGUA

Noi localități sub controlul insurgenților
■ Instaurarea cdntrolMui. total ăl 

insurgenților dirt •Frontul Swdinist 
asupra orașului Matagalpa din nor
dul țării și reocuparea orașului 
Rivas, din sud — acestea sint prin
cipalele elemente ale evoluției si
tuației pe plan militar in ultimele 
două zile.

Pe de altă parte, o suită de ne
gocieri au avut loc la San Jose, 
Ciudad de Panama și Washington, 
referitoare la soluționarea crizei 
din Nicaragua. Preotul Miguel 
Escoto, reprezentant al guvernului 
de reconstrucție națională, care a 
avut in acest sens întîlniri cu am
basadorul american William Bow- 
dler, a criticat poziția S.U.A. la 
negocieri, precizind că guvernul 
provizoriu insistă ca Statele Unite 
să rupă imediat relațiile cu regimul 
Somoza. Pentru restabilirea păcii, 
a declarat Escoto, sint necesare trei 
lucruri : eradicarea totală din țară 
a lui Somoza și a somozismului ; 
încetarea ostilităților desfășurate de

Garda Națională contra populației; 
recunoașterea guvernului de recon
strucție națională ca singurul le
gitim in Nicaragua.

Capitala țării, Managua, a cu
noscut marți primele manifestații 
revendicative după greva generali 
declanșată acum o lună la chema
rea sandiniștilor. Circa o mie de 
muncitori ai unei întreprinderi au 
manifestat, la numai 500 de metri 
de buncărul dictatorului Somoza, 
cerînd plata salariilor, în timp ce 
grupuri mari de cetățeni se adunau 
in fața caselor de economii pentru 
a solicita, zadarnic, restituirea de
punerilor. Porțile caselor de econo
mii, că și ale băncilor, rămân în
chise pentru a se evita o retragere 
masivă a depunerilor, care, de 
altfel, nici nu ar putea fi utilizate, 
întrucît comerțul, ca și viața econo
mică în general, este paralizat, in- 
registrindu-se o gravă penurie de 
bunuri esențiale, incepînd cu cele 
alimentare. )

încheierea convorbirilor dintre I. B. Tito 
și G. Marchais

I Agențiile de presă

transmit:
BELGRAD 4 (Agerpres). — In co

municatul comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor care au avut 
loc intre președintele U.Q.I., losip 
Broz Tito, și Georges Marchais, secre
tar general al Partidului Comunist 
Francez, se subliniază, între altele, că 
destinderea reprezintă singura cale 
canabilă să conducă la consolidarea 
păcii în lume, a colaborării interna
ționale bazate pe egalitatea în 
drepturi și a securității în Europa. 
Cele două partide — relatează a- 
genția Taniug — se pronunță pentru 
încetarea cursei înarmărilor, sub
liniind, totodată, că regiunea Medite- 
ranei trebuie să devină o zonă a 
păcii și cooperării. U.C.I. și P.C.F. au 
apreciat , că cererile tot mai ferme 
pentru respectarea independenței

naționale, a suveranității, egalității 
în drepturi, integrității teritoriale' a 
tuturor țărilor și a dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur viitorul, fără nici un amestec 
extern, constituie trăsătura pozitivă 
a lumii contemporane. Ele se pro
nunță pentru extinderea și întărirea 
cooperării internaționale dintre parti
dele comuniste și muncitorești, a 
solidarității lor, pe baza strictei res
pectări a principiilor egalității în 
dreoturi și independenței suverane 
a fiecărui partid, neamestecului în 
problemele interne, răspunderii în 
fata ofooriei clase muncitoare și a 
propriului popor, precum și a respec
tării dreDtului de a alege calea în 
luDta Dentru transformări sociale 
progresiste și socialism.

Noua Lege electorală a fi. P. Chineze

Cooperarea româno-bri- 
] tonică în domeniul agricul- 
“ furii. ARat *n vizită in Marea Bri-

Itanie, Ion Ceaușescu, adjunct al 
ministrului agriculturii și industriei 
alimentare, a avut o întrevedere cu I Peter Walker, ministrul britanic al 
agriculturii, pescuitului și alimenta
ției, cu care a discutat probleme de I interes comun privind dezvoltarea 
cooperării româno-britanice ;n do
meniul agriculturii. Au avut loc, de 
asemenea, întîlniri și discuții cu 1 membri ai conducerii Societății re- 
galș britanice de agricultură, precum 
și cu conducerile firmelor „Imoerial I Chemical Industries Ltd.", „Welcome
Foundation" și „European Profiles 
Ltd.".

BEIJING 4 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la Beijing a fost dată publicității noua 
Lege electorală a R.P. Chineze, adop
tată, la 1 iulie, de Adunarea Națio
nală a Reprezentanților Populari. Le
gea, care reglementează modalitățile 
de alegere a deputaților în Aduna
rea Națională și în adunările popu
lare locale, va intra în vigoare la 1 
ianuarie 1980.

Potrivit prevederilor sale, depută
ții în adunările populare la nivel de 
comună, oraș și județ vor fi desem
nați prin vot direct de către alegă
tori, iar deputății în Adunarea Na
țională și în adunările populare pro
vinciale — prin vot indirect, de că
tre adunările populare la nivelurile 
imediat inferioare. Numărul candi- 
daților înscriși pentru alegerile di
recte va fi cu 50—100 la sută mai 
mare decît numărul deputaților ce 
urmează a fi aleși; pentru alegerile 
indirecte, acest număr va fi mai mare 
cu 20—50 la sută. Propunerile de can
didați pot fi făcute, în comun sau 
separat,, de Partidul Comunist Chi
nez, partidele democratice sau de or
ganizațiile de masă ale poporului.

Au dreptul de a alege și a fi aleși 
cetățenii care au împlinit vîrsta de 
18 ani, fără deosebire de rasă, sex. 
ocupație, origine socială, religie, grad 
de instrucție. Circumscripțiile elec
torale sînt stabilite în raport cu lo
cul de muncă, precum și cu locul de 
reședință al alegătorilor și al candi- 
daților.

A fost dată publicității, de aseme
nea, Legea organică cu privire la or
ganele legislative și executive locale. 
După cum informează agenția China 
Nouă, organele administrației de stat 
locale, ca organe executive ale adu
nărilor populare, vor înlocui comite
tele revoluționare existente pînă 
acum ca organe provizorii. Modifi
cările intervenite în cele două legi, 
care au necesitat și revizuirea anu
mitor prevederi ale Constituției R.P. 
Chineze, adoptate la recenta sesiune 
a A.N.R.P. — precizează agenția ci
tată — vor contribui la întărirea de
mocrației socialiste și a sistemului 
juridic socialist și vor îmbunătăți sis
temul de funcționare al organelor lo
cale din R.P. Chineză.

I

I

„Pentru reunificarea pașnică a Coreei, prin dialog 
intre Nord si Sud, Iară nici un amestec străin"

Un comentariu din ziarul „Nodon Sinmun"
PHENIAN 4 (Agerpres). — Ziarul 

„NODON SINMUN", organ al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, a dat publicității 
un comentariu despre recenta vizită 
întreprinsă la Seul de președintele 
S.U.A., Jimmy Carter.

Prin declarația comună ameri
cano—sud-coreeană — arată ziarul — 
S.U.A. „au garantat prezența pre
lungită a trupelor americane in 
Coreea de Sud, ca și îndeplinirea 
așa-ziselor angajamente de apărare 
asumate față de regimul de la 
Seul". „Trupele Statelor Unite — 
scrie „Nodon Sinmun" — reprezintă 
însă forțe de agresiune străine și, 
în consecință, nu au nici un drept să 
fălhină în Coreea de Sud. Prezența 
(or în, Coreea de Sud constituie cel 
hîâl mare’ obstacol în calea uttifibării 
țării și un focar de tensiune" ce 
amenință pacea in zonă.

„Politica S.U.A. față de Coreea — 
menționează ziarul — este anacro
nică șl total contrară aspirațiilor și 
cerințelor poporului nostru și ale ce
lorlalte popoare iubitoare de pace 
din întreaga lume".

In încheiere, se subliniază că „reu
nificarea pașnică a Coreei și realiza
rea păcii sînt o dorință unanimă a 
poporului coreean, precum și a celor
lalte popoare progresiste din luine 
și, totodată, o exigență imperioasă 
a contemporaneității. Reunificarea 
patriei este o problemă internă a 
națiunii noastre, care trebuie să fie 
soluționată de coreeni înșiși, fără 
nici un amestec străin. Statele Unite 
nu au nici o bază și nici o compe
tență să se amestece in problemele 
interne ale țării noastre" — arată 
„Nodon Sinmun".

După ce amintește propunerile și 
inițiativele repetate, luate de R.P.D. 
Coreeană în vederea transpunerii în 
practică a principiilor conținute in 
Declarația comună a Nordului și 
Sudului, ziarul afirmă : „Vom con
tinua să depunem toate eforturile 
pentru rezolvarea pașnică a pro
blemei reunificării țării pe baza ideii 
marii unități naționale, prin dialog și 
negociere intre Nord și Sud, fără 
nici un amestec străin".

REUNIUNEA MINISTERIALĂ DE LA ARUSHA
DAR ES SALAAM 4 (Agerpres). — 

Arusha au 
conferințe 

examinării
în localitatea tanzaniană 
început lucrările unei 
ministeriale, consacrată 
posibilităților de intensificare a co
laborării dintre statele 
dependente din Africa 
vederea dezvoltării lor 
Participă miniștrii cu 
economice din Botswana, 
Tanzania și Zambia.

Participanții apreciază

africane in- 
australă, în 
economice, 
problemele 
Mozambic,
că prin

eforturi comune în domeniul eco
nomic și politic, statele indepen
dente din sudul continentului vor 
putea să contracareze planurile de 
expansiune economică ale regimu
lui rasist de la Pretoria. S-a pro
pus, în acest context, crearea unui 
fond de dezvoltare a transporturilor 
și comunicațiilor în Africa australă, 
pentru ca țările din regiune să nu 
mai depindă de R.S.A. în acest do
meniu.

ÎN ACTUALĂ CONJUNCTURĂ Ă ESCALADEI PREȚURILOR

PETROLUL A DEVENIT, INTR-ADEVĂR... „AUR NEGRU"
PE PLAN MONDIAL, PREOCUPĂRI INTENSE PRIVIND ECONOMISIREA PETROLULUI Șl DESCOPERIREA UNOR NOI SURSE DE ENERGIE

In balanța energetică a lumii, pri
mul loc il dețin hidrocarburile lichi
de și gazoase. Petrolul și gazele na
turale asigură, in prezent. 60 la sută 
din necesarul mondial de energie. 
Dar deși in ultimii ani au apărut, pe 
uscat și pe apă, noi bazine de ex
tracție, rezervele certe (le petrol și 
gaze naturale sînt limitate, progno
zele specialiștilor luind in consi
derație epuizarea acestor resurse 
într-o perioadă nu prea îndepăr
tată, de ordinul deceniilor.

Faptul că. la circa un secol de la 
Începutul exploatării industriale a 
„aurului negru" — denumire su
gestivă a petrolului care astăzi se 
potrivește mai bine ca oricînd — ne 
aflăm in pragul epuizării resurse
lor cunoscute de petrol se explică, 
în mare măsură, prin slaba preocu
pare pentru valorificarea sa ra
țională, situație care a dăinuit pină 
in ultimul timp.

Risipa petrolului începe de Ia 
tehnicile și tehnologiile de extrac
ție — depozitele puțurilor petroliere' 
fiind exploatate, de regulă, in pro
porție de numai 30 la sută — și se 
continuă pe întreaga filieră a func
ționării actualei civilizații indus
triale. Trebuie spus că majoritatea 
tehnicilor, tehnologiilor și bunurilor 
industriale, atit de familiare în zi
lele noastre — de la dinamul lui 
Siemens, creat în 1856, la lungul șir 
de invenții ce au urmat : colorantul 
de anilină, automobilul, tractorul, 
tramvaiul, avionul, becul electric, 
telefonul, radioul, tubul electronic, 
fibrele sintetice etc. — au apărut in 
cea de-a doua jumătate a secolului 
trecut și în primele două decenii ale 
acestui secol, cind omenirea nu era 
preocunată in mod deosebit de ca
racterul limitat al resurselor ener
getice — indiferență care, din pă
cate, a continuat și în deceniile ur
mătoare. Invențiile, inovațiile și 
perfecționările tehnice și tehnolo
gice, numeroase și imnortante, rea
lizate în ultimii circa 30 de ani, au 
fost spectaculoase îndeosebi prin 
performanțele de productivitate, de

mecanizare și automatizare, de vi
teză și confort în cazul mijloacelor 
de transport, dar mai puțin prin re
zultatele in domeniul economisirii 
energiei.

Necesitatea economisirii petrolului 
s-a reliefat dramatic mai ales din 1973, 
odată cu „explozia" prețurilor, și de 
atunci „problema petrolului" a conti
nuat să se agraveze, cunoscind noi 
și noi accente de criză tot mai în
grijorătoare.

O analiză a tabloului mondial al 
producătorilor și consumatorilor de 
petrol dezvăluie existența unor 
flagrante disparități. Țările în curs 
de dezvoltare asigură două treimi 
din producția mondială, dar dețin 
numai 14 la sută din consumul mon
dial de petrol. Totuși, cea mai mare 
parte a populației din țările în curs 
de dezvoltare trăiește in zone care 
nu sint producătoare de petrol. 
Țărilor capitaliste dezvoltate, cu o 
pondere de 20 la sută în producția 
mondială de petrol, le revin peste 
două treimi din consum și 80 la 
sută din importul mondial.

Pe acest fundal al decalajelor în 
ceea ce privește repartizarea resur
selor, a producției și consumului, 
asistăm la o escaladare fără pre
cedent a preturilor, „nota petro
lieră" umflindu-se pentru țările im
portatoare de la o zi la alta. Creș
terea prețului la țiței a depășit cu 
50 la sută in acest an nivelul de la 
sfîrșitul lui 1978, după hotărirea ta
rilor O.P.E.C. de săptămîna trecută 
de a scumpi din nou barilul de pe
trol.

Această evoluție este determinată 
de numeroși factori care au făcut ca 
echilibrul raportului cerere-ofertă 
să devină foarte fragil. Astfel, 
limitarea exportului de țiței al 
unor țări nu a fost compensată 
decît în mică măsură de crește
rea exporturilor altor tari. Achizițiile 
suplimentare efectuate de unele com
panii petroliere, atit pentru com
pletarea stocurilor, cit și ca măsură 
de siguranță, au contribuit, de ase

menea, la majorarea prețurilor. în 
fine, acțiunile speculative ale mari
lor companii occidentale, care re- 
strîng oferta de produse petroliere 
peste limita pe care o impune rela
tiva penurie de țiței, contribuie 
într-o măsură însemnată la între
ținerea psihozei care favorizează 
fenomenele inflaționiste. Pe această 
linie trebuie menționat și faptul că 
firmele petroliere transnaționale au 
majorat preturile cu mult înainte de 
reuniunea O.P.E.C. desfășurată săp
tămîna trecută la Geneva. A devenit

evident faptul că accentuarea crizei 
petroliere reprezintă o realitate con
cretă, tot mai dureroasă pentru 
toate statele globului.

Cursa prețurilor petrolului are 
efecte profund negative, declanșind 
un adevărat „cerc vicios" al cri
zei economice. Este știut că efortu
rile de combatere a fenomenelor de 
criză reclamă intensificarea activității 
economice productive, ceea ce presu
pune sporirea consumurilor de mate
rii prime, combustibil și energie. Or, 
sporirea acestor consumuri în condiții

• Pină la sfîrșitul acestui mileniu, centralele nucleare vor asigura 
34 la suta din totalul energiei consumate în America de Nord, Europa 
occidentală, Japonia, Australia și Noua. Zeelandă — se arată într-un 
raport al Agenției pentru Energia Atomică, organism subordonat Orga
nizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), din care 
fac parte 24 de state capitaliste industrializate. Anul trecut pro
centul respectiv a fost de 8 la sută.

In ce privește proporția dintre principalele materii prime energetice, 
același document estimează că, in anul 2000, cărbunele va asigura 
37 la sută din necesarul energetic al principalelor țări occidentale (ca 
și în prezent), ponderea petrolului se, va reduce la 10 la sută, energia 
hidraulică va furniza 15 la sută, iar gazele naturale — 4 la sută.

• in declarația guvernamentală în problemele energiei, prezentată 
miercuri in Bundestag, cancelarul federal al R. F. Germania, Helmut 
Schmidt, a relevat că folosirea pe scară mai largă a cărbunelui și a 
energiei nucleare reprezintă imperative prioritare ale unei politici 
energetice pe termen lung, In ce privește măsurile concrete de econo
misire a energiei, el a anunțat că temperatura in clădirile publice va 
trebui să fie redusă.

Cancelarul Schmidt a precizat că guvernul vest-german va accelera 
eforturile in vederea construirii de termocentrale pe bază de cărbune. 
Vorbitorul' a insistat asupra importanței huilei pentru R.F.G., care dis
pune de rezerve importante. „Este singura sursă de energie care ne 
permite să fim independenți de deciziile luate în străinătate", a pre
cizat cancelarul Schmidt.

• Guvernul grec a adoptat o serie de măsuri de combatere a crizei 
energetice prin realizarea de reduceri ale consumului de energie în 
diferite domenii. Astfel, se preconizează o reducere a consumului de 
5 la sută in industrie, de 10 la sută in sectorul hotelier și comercial. 
O altă măsură adoptată a fost sporirea prețului benzinei și al altor 
carburanți. S-a hotărit, de asemenea, să fie intensificate cercetările 
și lucrările menite să asigure exploatarea unor resurse energetice lo
cale, in special a cărbunelui și a energiei geotermice.

de prețuri tot mai ridicate, este de na
tură să accelereze inflația, împiedi- 
cind în cele din urmă tendințele de 
relansare economică și menținînd 
astfel și șomajul la un plafon ri
dicat.

Și mai dramatice sînt repercusiu
nile pentru țările în curs de dez
voltare neproducătoare de petrol. 
Angrenate într-un amplu proces de 
făurire a unei economii proprii, de 
depășire a stării de subdezvoltare, ti
nerele state sînt nevoite să importe 
petrol la prețuri tot mai mari, fapt 
ce contribuie la cheltuirea unei mari 
părți din resursele — și așa puține 
—- destinate dezvoltării. în acest 
fel, criza petrolului se manifestă 
ca un puternic factor de adincire 
a decalajelor economice. în fine, 
așa cum arată experiența ani
lor trecuți, cursa prețurilor anu
lează în mare măsură chiar și 
avantajele economice obținute de 
țările exportatoare de petrol. 
Astfel, se știe că deprecierea dola
rului, în anii trecuți, cu circa 40 la 
sută, față de alte monede de refe
rință, cum ar fi marca vest-ger- 
mană, yenul japonez, a redus con
siderabil avantajul economic obți
nut de țările exportatoare de petrol 
ale căror încasări s-au efectuat de 
regulă în dolari.

Dat fiind caracterul atît de „infla
mabil" al problemei petroliere. în 
ultimele luni și, îndeosebi, după 
anunțarea recentei hotărîri a mem
brilor Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.) de a ma
jora substantial nretul țițeiului, a 
crescut considerabil Îngrijorarea sta
telor in legătură cu problemele a- 
provizionării cu produse petroliere. 
Chiar țările cele mai dezvoltate din 
punct de vedere economic consideră 
necesar să ia măsuri drastice pen
tru a face fată dificultăților apărute 
pe piața petrolului — așa cum a 
arătat concludent reuniunea care 
a avut loc săptămîna trecută la 
Tokio, cu participarea șefilor de stat 
și de guverne din principalele șapte

țări capitaliste (S.U.A., Japonia, R.F. 
Germania, Marea Britanie, Franța, 
Italia și Canada). „Strategia comună", 
elaborată în acest cadru, include, 
ca măsuri de prim ordin și de ma
ximă urgență, economisirea energiei, 
prin evitarea risipei, gospodărirea 
mai chibzuită a resurselor energe
tice în întreaga economie, limitarea 
consumului și reducerea importuri
lor de petrol. în același timp, pe 
plan mondial se intensifică efortu
rile pentru descoperirea de noi re
zerve de țiței, pentru extracția a- 
cestuia din șisturi bituminoase, 
pentru valorificarea complexă a 
cărbunelui, inclusiv în vederea 
producerii benzinei și gazelor.

Concomitent sporește preocuparea 
pentru introducerea și extinde
rea mai rapidă în circuitul economic 
a unor noi surse de energie, cum 
ar fi : energia atomoelectrică, solară, 
eoliană, geotermică, energia maree- 
lor etc. Pe termen mediu și mai ales 
pe termen lung, apare evidentă ne
cesitatea restructurării radicale a 
tehnicilor și tehnologiilor de extrac
ție, de producție și construcție, ast
fel incit acestea să permită, pe de 
o parte, valorificarea realmente _ su
perioară, economică a materiilor 
prime, a combustibilului și energiei, 
iar, pe de altă parte, să se bazeze 
pe utilizarea unei game mai largi de 
materiale și purtători de energie 
primară.

Criza petrolieră constituie un nou 
și puternic semnal de alarmă pentru 
conjugarea eforturilor statelor, ale 
întregii omeniri în vederea edificării 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale, care să asigure valorifica
rea rațională, superioară a resurse
lor naturale și umane ale Terrei. De 
modul în care va fi gospodărit viito
rul energetic al planetei noastre de
pinde însuși progresul în continuare 
al civilizației umane.

Prof. univ. dr. 
Alexandru PUIU
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Primire Ia Moscova. Leo* 
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit pe Robert Byrd, liderul majo
rității democrate in Senatul S.U.A., 
care se află in vizită in U.R.S.S., la 
invitația Grupului parlamentar sovie
tic. întrevederea, relatează agenția 
T.A.S.S., a prilejuit discutarea pe 
larg a unor probleme privind limi
tarea armamentelor strategice ofen
sive.

0 nouă ședință a Comi
tetului de dezarmare a avut 
loc, la 3 iulie, la Geneva. Membrii 
comitetului au început examinarea 
punctului de pe ordinea de zi inti
tulat „încetarea cursei marmS ilor 
nucleare și dezarmarea nuclaf .

Convorbiri la Phenian. 
La Phenian s-au desfășurat convor
biri intre delegațiile guvernamentale 
ale R.P.D. Coreene și Republicii 
Cuba, conduse de Hă Dam, vicepre- 
mier și ministru al afacerilor exter
ne, și, respectiv, Flavio Bravo Pardo, 
membru al Consiliului de Stat și 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Au fost examinate probleme 
referitoare la dezvoltarea pe mai 
departe a relațiilor dintre cele două 
țări, precum și chestiuni legate de 
mișcarea de nealiniere, în contextul 
pregătirilor ce se fac în vederea 
viitoarei Conferințe de la Havana a 
țărilor nealiniate.

Dialogul la nivel înalt 
qatariano-libian. La Doha 
s-au încheiat convorbirile oficiale 
dintre emirul Qatarului, șeic Khalifa 
Bin Hamad Al Thani, și Moammer 
El-Geddafi, conducătorul Marii Re
voluții de la 1 septembrie din Ja- 
mahiria Arabă Libiană, aflat într-un 
turneu printr-o serie de state din re
giune. Dialogul la nivel înalt qata
riano-libian a permis examinarea 
stadiului relațiilor dintre cele două 
țări, posibilitățile de extindere j 
acestora în diferite domenii. De ase
menea. precizează agenția Q.N.A., au 
fost abordate probleme legate de 
situația din lumea arabă sub diferi
tele ei aspecte, ultimele evoluții pe 
plan arab și internațional ale pro
blemei palestiniene, in contextul ac
tualei situații din Orientul Mijlociu.

Relațiile afgano-pakista- 
IieZe. La Islamabad, capitala Pa
kistanului, s-au încheiat convorbirile 
purtate de delegația Republicii De
mocrate Afganistan, condusă de 
Snan Mohammad Dost, ministru ad
junct al afacerilor externe, cu o de
legație a țării-gazdă, condusă de 
S. Snah Nawaz, secretar pentru afa
cerile externe, în legătură cu pro
bleme care interesează ceie două 
țări 4— informează agenția T.A.S.S. 
Aceste contacte au fost utile, a de
clarat presei șeful delegației afgane, 
exprimîndu-și speranța că, în viitor, 
între cele două țări se vor desfășu
ra convorbiri detaliate la nivel mai 
înalt.

Contacte între Algeria și 
Mauritania. Dupa cum transmi- 
te agenția algeriană A.P.S., o dele
gație a Comitetului Militar de' .Sal
vare Națională (C.M.S.N.) din Mau
ritania, condusă de lt. col. Ahrr 
Ould Sidi. al doilea vicepreșed) 
al C.M.S.N., a intreprins o vizitG Ih 
Alger, unde a avut convorbiri cu o 
delegație condusă de lt. col. Kasdi 
Merbah. secretar general în Ministe
rul Apărării Naționale al Algeriei. 
Au fost examinate probleme intere- 
sind cele două țări.

1 Demisie. Pre?edintele federa
ției din Bremen a Uniunii Creștin- 
Democrate. Uwe Hollweg, a demi- 

Isionat, în semn de protest față de 
desemnarea lui Franz Josef Strauss 
drept candidat al opoziției U.C.D. — 

IU.C.S. la funcția de cancelar federal 
în vederea alegerilor parlamentare 
din 1980; Demisia a fost confirmată 

Ide purtătorul de cuvînt al grupului 
local al U.C.D.

CsrOTO. RePrezentanți ai Parti-

Idului Comunist din Japonia, ai sin
dicatelor, precum și ai altor organi
zații democratice nipone au adresat I primului ministru. Masayoshi Ohira, 
o scrisoare in care cer guvernului ca 
in elaborarea proiectului bugetului 

Ide stat pe următorul exercițiu finan
ciar să țină seama de necesitățile 
vitale ale oamenilor muncii. Intre I altele, se propun măsuri in vederea 
reducerii șomajului și ridicării .-nive
lului de viață al populației, curmării 
operațiunilor speculative cu petrol și I produse petroliere.

La Sanaa au *ua*- s^rș*t îucră- 
Irile celei de-a noua sesiuni a Co

mitetului constituțional însărcinat cu 
elaborarea Constituției viitorului stat 

Iyemenit unificat. Reprezentanții R.A. 
Yemen si R.D.P. Yemen au defini
tivat 127 de articole ale viitoarei 

I constituții referitoare la problemele 
de securitate, apărare, economie, or
gane legislative și executive. Consi
liul prezidențial ale statului yemenit 

■ unificat.
1 Alegerile din Sania Lw- 
ICÎa. Particiul laburist din Santa Lu

cia a obținut victoria în alegerile des- 
Ifășurate la 2 iulie, primele, organizate 

în acest stat insular din' Caraibe 
după dobîndirea independenței in 
februarie a.c. Laburiștii au ciștigat 

112 din cele 17 mandate in parlamen
tul unicameral al țării. Liderul la
burist Allan Louisy va deveni prim- I ministru. Alte 4 mandate au revenit
Partidului Unit al Muncitorilor, fos
tul partid de guvernămint.
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