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Congresul consiliilor oamenilor

muncii din industrie, 

construcții șHransporturi

cu privire la creșterea rolului clasei muncitoare, al consiliilor oamenilor muncii 
in conducerea activității economico-sociale, in realizarea programului partidului 
de dezvoltare a industriei socialiste, a întregii economii naționale, de ridicare 

a bunăstării poporului și perfecționare continuă a democrației socialistesocialiste
Dragi tovarăși și prieteni,Primul Congres al consiliilor oamenilor muncii reprezintă un eveniment de importanță istorică în viața social-poli- tică a patriei, în ampla activitate desfășurată de întregul popor, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului de e- dificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice).Consiliile oamenilor muncii — organe deliberative de conducere — au un rol de cea mai mare însemnătate în sistemul democrației noastre socialiste, ele fiind chemate să asigure participarea e- fectivă, nemijlocită a clasei muncitoare — în dubla sa calitate de proprietară a mijloacelor de producție și producătoare a huiturilor materiale — la conducerea activității economico-sociale, la buna gospodărire a întreprinderilor, a unităților economice, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de industrializare, de înflorire economico-socialâ a țării. Reunind reprezentanții consiliilor oamenilor muncii din întreaga țară, congresul constituie cel mai reprezentativ forum democratic al clasei noastre muncitoare, clasa conducătoare a socie

tății, care, eliberîndu-se pentru totdeauna de exploatare și asuprire, devenind deplin stăpînă pe mijloacele de producție, pe munca și roadele muncii sale, și-a asumat rolul istoric de a conduce măreața operă de făurire a socialismului și comunismului în România. (Aplauze puternice).Congresul consiliilor oamenilor muncii are menirea de a face o amplă analiză a realizării sarcinilor actualului cincinal, a rezultatelor obținute pînă acum, de a dezbate 'prevederile suplimentare față de Directivele Congresului al XI-lea și de a stabili noi măsuri pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării în perioada următoare. în același timp, analizînd activitatea desfășurată de consiliile oamenilor muncii în cei opt ani care au trecut de la constituirea lor, congresul este chemat să stabilească formele și mijloacele cele.mai corespunzătoare pentru perfecționarea în continuare a muncii acestora, pentru creșterea rolului lor în conducerea unităților economice și sociale, pentru ridicarea pe-o treaptă superioară a democrației muncitorești în România.Hotărîrile congresului vor trebui să ducă la afirmarea și mai puternică a rolului conducător al clasei Ynuncitoare 

în societatea noastră, în înfăptuirea Programului partidului, la unirea și mobilizarea tot mai intensă a tuturor oa-
ROLUL ISTORIC AL CLASEI MUNCITOARE - PRINCIPALA 
FORfĂ REVOLUȚIONARĂ A SOCIETĂȚII - ÎN LUPTA PENTRU 

AFIRMAREA IDEALURILOR DE DREPTATE, LIBERTATE, 
INDEPENDENȚĂ NAȚIONALĂ Șl PROGRES SOCIAL

ALE POPORULUI ROMĂN, ÎN ÎNFĂPTUIREA VICTORIOASĂ 
A REVOLUȚIEI SOCIALISTE Șl EDIFICAREA NOII ORÎNDUIRIDragi tovarăși,Congresul consiliilor oamenilor muncii ne oferă prilejul de a face o retrospectivă a rolului istoric jucat de clasa noastră muncitoare in desfășurarea procesului revoluționar de organizare și unire a maselor împotriva regimului bur

uienilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului popor in opera de edificare a celei mai drepte și umane 

g’hezo-moșieresc, pentru cucerirea puterii și construirea orînduirii noi, socialiste.încă de la afirmarea sa pe scena, istoriei, în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea forțelor de producție naționale, a industriei, clasa noastră muncitoare s-a manifestat ca o puternică forță revoluționară a progresului, ca exponent al intereselor vitale și al celor mai inain- tate aspirații ale oamenilor muncii, ca luptătoare pentru îndeplinirea cerințelor obiective ale dezvoltării societății românești — făurirea și dezvoltarea statului național unitar, cucerirea și apărarea independenței sale, afirmarea liberă a națiunii noastre. (Aplauze puternice).Pe măsura intensificării organizării sale de clasă, în rîndurile proletariatului din România încep să pătrundă ideile socialismului, fapt remarcat și apreciat în mod deosebit de' Marx și Engels.în ultimele decenii ale secolului trecut se constituie diferite organizații muncitorești și cercuri socialiste care desfășoară o activitate intensă de organizare a clasei muncitoare, de ridicare a conștiinței ei revoluționare și răspîndire a socialismului științific în țara noastră. Făurirea, pe baza principiilor revoluționare ale materialismului dialectic și istoric, a Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România, în anul 1893, a ridicat pe o treaptă superioară lupta clasei muncitoare, a sporit rolul ei în întreaga dezvoltare economico-socială a țării.Se poate spune că, încă de la apariția sa, mișcarea noastră muncitorească a fost prezentă în momentele hotărîtoare ale istoriei poporului român, ale evoluției sale pe calea progresului și civilizației. Muncitorimea, ce se dezvolta odată cu apariția burgheziei, a noilor forțe și relații de producție, a luat parte nemijlocită în 1848 la desfășurarea revoluției burghezo-democratice, apoi la înfăptuirea actului istoric al Unirii Principatelor, și-a vărsat sîngele în marele război pentru cucerirea Independenței de stat a României. în timpul marii răscoale din 1907, ca și cu ocazia altor mișcări sociale de la sate, s-a manifestat activ solidaritatea muncitorimii cu țărănimea, contu- 

orinduiri cunoscute în istorie — orîn- duirea socialistă și comunistă. (Aplauze puternice, prelungite).

rîndu-se astfel zorii alianței muncito- rești-țărănești ce avea să devină cea mai puternică forță social-politică a României moderne, care asigură mersul ferm înainte al țării noastre pe calea făuririi societății socialiste. (Aplauze puternice). Clasa muncitoare și mișcarea muncitorească revoluționară din țara noastră s-au ridicat cu hotărîre împotriva războiului imperialist, organizînd diferite acțiuni de masă și luînd parte la conferințele internaționale contra războiului. Totodată, în timpul primului război mondial ea a luptat eroic, cu arma în mînă, împotriva ocupanților militariști germani, pentru apărarea integrității patriei, aducîndu-și contribuția activă la unirea Transilvaniei cu România, la realizarea visului secular al poporului român de a trăi intr-un singur stat național independent și liber. (Aplauze puternice, prelungite).în perioada de la sfîrșitul și după primul război mondial, cînd România intră într-o nouă etapă a dezvoltării sale istorice, proletariatul se ridică hotărît pentru transformarea democratică a societății și apărarea intereselor maselor largi populare. Victoria revoluției proletariatului în Rusia și avîntul general al mișcării revoluționare pe plan internațional au avut un puternic ecou și în țara noastră. Detașamentele revoluționarilor români au luptat cu arma în mînă pentru apărarea revoluției și a primului stat al muncitorilor și țăranilor. în același timp, în țara noastră se intensifică grevele și demonstrațiile de masă contra politicii claselor exploatatoare. Sînt cunoscute grevele și demonstrațiile din 1918, reprimate sîngeros de regimul burghezo- moșieresc, puternicele lupte de clasă, revoluționare, din anii următori, care au culminat cu marea grevă generală din 1920.Creșterea conștiinței politice a proletariatului, avîntul tot mai puternic al luptei de clasă au dus la formarea, în 1921, a Partidului Comunist Român, pe baza concepției revoluționare a materialismului dialectic și istoric. Aceasta a constituit o strălucită victorie politică, ideologică și organizatorică a mișcării noastre muncitorești, un mare pas înainte în 

desfășurarea luptelor sociale, în apărarea intereselor maselor populare, în lupta pentru dreptate socială și națională. (Aplauze prelungite). încă de la înființarea sa, asumîndu-și răspunderea pentru împlinirea năzuințelor de dreptate și libertate ale maselor muncitoare, pentru dezvoltarea progresistă a societății românești, pentru interesele vitale ale poporului, partidul comunist a desfășurat o intensă activitate revoluționară, conducînd clasa muncitoare la mari lupte politice și sociale.Partidul Comunist Român s-a ridicat cu hotărîre împotriva politicii regimului burghezo-moșieresc, care punea toate urmările crizei economice pe umerii maselor largi populare. Sînt cunoscute bătăliile de clasă ale minerilor de la Lupeni din anul 1929, marile mișcări revoluționare ale proletariatului din anii 1931—1933, care au culminat cu grevele ceferiștilor și petroliștilor. Toate acestea au demonstrat în mod elocvent creșterea combativității revoluționare a clasei muncitoare, sporirea capacității partidului comunist de a organiza și conduce cu succes lupta proletariatului, a maselor largi muncitoare.în anii 1935—1936, cînd pe plan mondial se agravează pericolul războiului iar în interior se intensifică activitatea forțelor reacționare, a organizațiilor fasciste, partidul comunist acționează ferm pentru unirea . clasei muncitoare, a forțelor democratice, antifasciste, care obțin victorii importante în alegerile parțiale din 1936, în lupta pentru salvgardarea libertăților democratice, pentru bararea drumului fascismului în România. O amploare deosebită a căpătat lupta condusă de partidul clasei muncitoare împotriva fascismului și a războiului antisovietic, pentru pace și prietenie cu Uniunea Sovietică și alte state democratice, în anii 1939—40, luptă ce culminează cu puternica demonstrație, organizată pe baza frontului unic, de la 1 mai 1939, în care se manifestă hotărîrea maselor de a se opune cu arma în mînă Germaniei hitleriste. După declanșarea celui de-al doilea război mondial, a agresiunii împotriva Uniunii Sovietice, clasa noastră muncitoare, sub conducerea partidului comunist, s-a ridicat cu hotărîre, de la început, contra războiului fascist, pentru ieșirea României din acest război ce i-a fost impus și alăturarea ei Uniunii Sovietice, celorlalte forțe ale coaliției antihitleriste.Partidul Comunist Român a militat activ pentru constituirea frontului unic muncitoresc de către comuniști și socialiști — la 1 mai 1944 — pentru colaborarea largă cu alte forțe democratice, patriotice. în condițiile interne favorabile și ca urmare a schimbărilor situației internaționale, determinate de marile victorii ale armatei sovietice și celorlalte forțe antifasciste, a fost înfăptuită insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, s-a realizat trecerea României, cu toate resursele sale materiale și umane, alături de glorioasa armată sovietică, de coaliția antihitleristă. Constituind forța dinamică a luptei pentru dobîndirea deplinei libertăți și independențe a țării, pentru sal-
(Continuare în pag. a Il-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)varea națiunii noastre de la marea catastrofă în care au împins-o forțele reacțiu- nii în cîrdășie cu militarismul fascist german, pentru -preluarea în mîinile proprii, de către popor, a destinului său, clasa muncitoare s-a acoperit de glorie veșnică, și-a cucerit un merit nepieritor în fața patriei, în fața istoriei. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).în perioada care a urmat răsturnării dictaturii militaro-fasciste, clasa muncitoare, întărind unitatea rîndurilor sale, unind în jurul său celelalte forțe democratice, sub conducerea Partidului Comunist Român, a desfășurat cu succes marile bătălii revoluționare pentru zădărnicirea sabotajului economic și politic al claselor exploatatoare, al reacțiunii interne și internaționale, pentru înaintarea fermă a țării pe calea democratizării, a progresului economic și social.înfăptuirea revoluționară a reformei agrare, promovarea unei politici energice de apărare a intereselor maselor muncitoare de la sate au cimentat puternic alianța clasei muncitoare cu țărănimea.
PUTERNICUL AVÎNT AL FORȚELOR DE PRODUCȚIE REALIZAT 

ÎN ANII SOCIALISMULUI DE EROICA
NOASTRĂ CLASĂ MUNCITOARE, DE TOȚI OAMENII MUNCII, 

SUB CONDUCEREA PARTIDULUI COMUNIST ROMANîn anii care au trecut de la eliberarea țării, societatea noastră a parcurs, în dezvoltarea sa, mai multe etape istorice, în perioada 1948—1965 s-au realizat victoria socialismului în toate sectoarele, generalizarea relațiilor de producție noi în întreaga economie. în anii 1966—1970 s-au asigurat dezvoltarea mai puternică a forțelor de producție, a bazei tehnico- materiale a țării, perfecționarea relațiilor sociale, consolidarea societății noastre socialiste. în această perioadă, partidul a pus un accent deosebit pe dezvoltarea ramurilor industriale moderne — construcția de mașini, chimia, metalurgia — a reorganizat învățămîntul și activitatea de cercetare științifică, acționînd pentru introducerea în întreaga economie a celor mai înaintate cuceriri ale științei și tehnicii. Partidul comunist a desfășurat o intensă activitate pentru perfecționarea, pe baze științifice, a organizării și conducerii vieții econo- mico-sociale, a întregii societăți, pentru dezvoltarea și perfecționarea relațiilor noi de producție, lărgirea continuă a democrației socialiste, aplicarea în viață a principiilor eticii, și echității, pentru educarea și formarea omului nou.Realizarea cu succes a obiectiveloi* stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a creat temelia pentru trecerea la o nouă etapă de dezvoltare a țării — etapa construirii societății socialiste multilateral dezvoltate — obiectiv istoric înscris în Programul Partidului Comunist Român, care cuprinde o perioadă de cîteva cincinale.Ca urmare a aplicării neabătute a politicii de industrializare socialistă, industria românească realizează astăzi o producție globală de 34 ori mai mare decît în anul 1938. Eforturile pentru dezvoltarea armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării au făcut ca numărul județelor ce obțin o producție globală de peste 10 miliarde lei să crească de la 4, în 1965, la 23 în 1976. O expresie elocventă a dinamismului economic al României o constituie faptul că, față de media ritmului dezvoltării economice mondiale de 6,1 la sută în perioada 1953—1975, producția noastră industrială a sporit cu 12,2 la sută, ceea ce înscrie România în rîndul statelor cu cele mai ridicate ritmuri de creștere economică din lume. Ponderea industriei în formarea venitului național s-a ridicat la circa 56 la sută, ceea ce a imprimat stabilitate și dinamism întregii economii naționale. în ultimii zece ani au fost construite circa un milion de noi locuințe, iar în perioada 1950—1976 vînzările de mărfuri prin comerțul socialist au sporit de peste 11 ori.Faptul că din totalitatea fondurilor fixe industriale existente astăzi, peste 82 la sută au o durată de funcționare mai mică de 11 ani, iar circa 60 la sută sub 6 ani, evidențiază pregnant eforturile făcute, cît și caracterul modern al bazei tehnico- materiale create în ultimele două cincinale și care asigură condiții pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării noastre.Este necesar de subliniat și la acest congres că întotdeauna partidul a pus în centrul politicii generale de edificare a societății socialiste în România industrializarea, ca singura cale de lichidare a
RAPIDĂ, LA UN NIVEL CALITATIV MAI 

ÎNALT, A ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN CINCINALUL 1976-1980 - 
CONDIȚIE HOTĂRÎTOARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA CU SUCCES 
A PROGRAMULUI DE EDIFICARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 

MULTILATERAL DEZVOLTATE ÎN

DEZVOLTAREA MAI

Dragi tovarăși și prieteni,Pornind de la rezultatele obținute, precum și de la necesitatea valorificării mai depline a importantelor rezerve de care dispune economia noastră, Comitetul Politic Executiv a inițiat, încă din anul trecut, un complex de acțiuni de mare amploare — care au cuprins practic toate ramurile și județele — pentru gospodărirea la un nivel superior a resurselor materiale.S-a demonstrat astfel posibilitatea ca obiectivele prevăzute în cincinal să fie realizate cu cheltuieli mai mici, rezul- tînd, pe această bază, economii de 110 miliarde lei, din care 85 miliarde pentru construcții-montaj. Din acestea, 75 mi- 

Sub conducerea partidului nostru, clasa muncitoare a avut rolul hotă- rîtor în instaurarea, la 6 Martie 1945, a puterii revoluționar-democratice în fruntea căreia se afla un guvern cu pronunțat caracter muncitoresc-țărănesc. Cucerirea puterii politice în stat și înfăptuirea naționalizării principalelor mijloace de producție au marcat victoria revoluției socialiste în patria noastră, intrarea într-o epocă istorică nouă — epoca măreață a edificării societății socialiste pe pămîntul României. (Aplauze puter
nice, îndelung repetate. Asistența, în pi
cioare, scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“).Meriță să subliniem, la acest mare forum al clasei muncitoare, importanța deosebită pe care au avut-o realizarea unității depline a clasei muncitoare, făurirea partidului unic al muncitorilor din România, în 1948 — Partidul Muncitoresc Român, care a pus pentru totdeauna bazele unității depline a partidului revoluționar, ce conduce cu fermitate destinele națiunii noastre. (Aplauze puter
nice, prelungite. Asistența, în picioare, 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.!“).

înapoierii economice, de valorificare superioară a bogățiilor naturale, sporire rapidă a avuției naționale și ridicare a standardului de viață al maselor, de întărire a independenței naționale. încă în 1945, imediat după eliberare, la Conferința Națională a partidului, problema industrializării s-a pus cu deosebită forță, ca factor vital al progresului țării. Cu toate acestea, într-o anumită perioadă a construcției socialiste, în fapt sarcinile industrializării au fost în bună măsură subapreciate și neglijate. Astfel, în primele trei cincinale s-a subapreciat însemnătatea dezvoltării ramurilor industriale moderne — construcția de mașini, chimia, electronica, electrotehnica — nu s-a acordat atenția corespunzătoare dezvoltării gîndirii și cercetării științifice proprii, promovării progresului tehnic în pas cu revoluția tehnico-științifică mondială. Nu o dată se menționa că n-ar fi necesar să dezvoltăm ramuri de vîrf în economia românească, deoarece este greu să faci cu țăranii o industrie nouă. De asemenea, nu o, dată s-a afirmat că trebuie să renunțăm la ideea dezvoltării cercetării științifice proprii, mergînd pe linia importului din străinătate. în fapt, aceasta însemna o abdicate de la orientările stabilite de partid, lăsînd România în situația de țară slab dezvoltată, punînd în pericol înseși viața și independența țării. Este de înțeles că toate acestea au avut urmări negative asupra ritmului dezvoltării forțelor de producție, asupra progresului celorlalte ramuri economice, a dezvoltării generale a societății noastre socialiste.Este bine să reamintim și la acest congres greșelile și lipsurile manifestate în diferite etape ale construcției socialiste, pentru a trage învățămintele necesare activității de viitor. în același timp, trebuie să subliniem cu deplină satisfacție că partidul nostru a știut să lichideze cu ho- tărîre greșelile comise și să asigure dezvoltarea cu succes a industriei, a economiei naționale, a întregii noastre orînduiri socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Iată de ce putem spune cu mîndrie că toate realizările remarcabile din anii socialismului confirmă încă o dată forța revoluționară, transformatoare a clasei noastre muncitoare, clasa conducătoare a societății, forța întregului nostru popor, care, sub conducerea partidului comunist, a schimbat radical înfățișarea patriei, a ridicat România pe trepte tot mai înalte de prosperitate, i-a desehis perspectiva înaintării accelerate pe calea progresului și civilizației, a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului. (Aplauze puternice ; urale. 
Asistența, în picioare, scandează îndelung 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).Dragi tovarăși și prieteni,Cincinalul 1976—1980 — parte integrantă a Programului general al partidului adoptat la Congresul al XI-lea — are o importanță deosebită în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Obiectivele sale deschid perspectiva unui puternic avînt al forțelor de producție, a progresului tot mai rapid al științei și culturii, a unor noi și importante schimbări în structura socială a țării, în perfecționarea raporturilor din so- 

liarde lei au fost repartizate pentru dotarea suplimentară cu utilaje și mașini a spațiilor productive disponibile, devansarea unor capacități prevăzute în cincinal, precum și construirea unor noi o- biective, îndeosebi în siderurgie, industria constructoare de mașini, chimie, industria materialelor de construcții, industria ușoară, alimentară și în agricultură. S-a stabilit, de asemenea, un program suplimentar de accelerare a ritmului de industrializare a localităților și județelor mai puțin dezvoltate economic.însemnate posibilități de creștere a producției au reieșit, de asemenea, din acțiunea pentru utilizarea intensivă a mașinilor și instalațiilor, redarea în circuitul economic a utilajelor nefolosite, 

în anii industrializării socialiste, ai cooperativizării agriculturii, ai dezvoltării și modernizării forțelor de producție și ridicării nivelului de trai al maselor, ai înfloririi învățămîntului, științei și culturii, înfăptuind neabătut politica partidului nostru, muncitorimea a purtat pe umerii săi principala răspundere, greul eforturilor și al luptei, ducîndu-și cu cinste la bun sfîrșit misiunea istorică, conducînd întregul popor în opera eroică de înălțare a luminosului edificiu al socialismului. în această activitate grandioasă, clasa muncitoare și-a demonstrat cu strălucire spiritul revoluționar, forța organizatorică, capacitatea creatoare, devotamentul nestrămutat față de cauza socialismului, înalta răspundere față de interesele supreme ale întregii națiuni. (Aplauze puternice). Sub conducerea partidului comunist, clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, in unire cu toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, a asigurat înflorirea continuă a proprietății socialiste și, pe această bază, progresul susținut al economiei, științei și culturii, ridicarea nivelului de trai al întregului popor.

cietate, a ridicării pe o treaptă superioară a bunăstării întregului popor.Prin munca plină de abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, prevederile actualului cincinal se înfăptuiesc cu succes. în anul 1976 industria s-a dezvoltat într-un ritm de 11,5 la sută, obținîndu-se o depășire a producției planificate de aproape 12 miliarde lei ; productivitatea muncii a crescut cu 8,8 la sută, asigurînd peste 77 la sută din sporul producției. în agricultură s-a realizat cea mai mare recoltă din istoria țării, creșterea față de anul precedent fiind de 17,2 la sută. Investițiile s-au mărit cu 8,2 la sută, fiind date în funcțiune, integral sau parțial, 446 noi capacități de producție importante. Comerțul exterior a înregistrat un ritm de 14,5 la sută, în condițiile realizării unei balanțe comerciale active. Dezvoltarea tuturor ramurilor producției materiale a determinat majorarea produsului social cu 10 la sută și a venitului național cu 10,5 la sută. Pe această bază, veniturile reale ale populației au crescut cu 9,5 la sută, asigurîndu-se chiar din primul an al cincinalului _ o „substanțială îmbunătățire a condițiilor de viață ale întregului nostru popor. "Cu toate daunele provocate economiei naționale de cutremurul catastrofal din 4 martie, sarcinile de plan pe anul 1977 se îndeplinesc, de asemenea, în condiții bune. în primul semestru, prevederile din domeniul producției industriale au fost depășite cu peste 10 miliarde lei, realizîn- du-se o creștere a producției, față de aceeași perioadă a anului trecut, de 11,4 la sută. S-a îmbunătățit dotarea tehnică a întreprinderilor, au fost perfecționate tehnologiile de fabricație, au sporit indicii de valorificare a materiilor prime și utilizare a capacităților de producție. S-au îndeplinit și depășit prevederile de plan privind creșterea productivității muncii. Volumul investițiilor a sporit cu peste 11 la sută, asigurîndu-se intrarea în funcțiune a peste 250 capacități productive importante. în agricultură, producția de orz, grîu și secară va fi superioară celei din anul trecut, starea de vegetație a celorlalte culturi fiind de asemenea satisfăcătoare. Există condiții de asigurare a unei baze furajere bune pentru dezvoltarea creșterii animalelor. S-au extins, în continuare, schimburile comerciale cu alte state, volumul exportului înregis- trînd un ritm de dezvoltare de peste 17 la sută. Creșterea pe baze sănătoase a economiei se reflectă în buna aprovizionare a pieței, în stabilitatea prețurilor și sporirea puterii de cumpărare a populației.Pentru toate aceste însemnate realizări, doresc să adresez, de la înalta tribună a congresului, cele mai calde felicitări tuturor organizațiilor de partid, clasei muncitoare, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care înfăptuiesc cu fermitate în viață Directivele Congresului al XI-lea al partidului, asigurînd ridicarea României pe trepte tot mai înalte de progres, civilizație și bunăstare. (Aplauze puternice, pre
lungite ; asistența. în picioare, scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

ROMÂNIAîncărcarea mai bună a schimburilor de producție. Ca urmare, pe întregul cincinal se prelimină obținerea unui plus de producție industrială față de prevederi de 90—100 miliarde lei, îndeosebi în construcția de mașini, industria extractivă, prelucrarea lemnului și producția materialelor de construcții, industria ușoară și alimentară. Analizele efectuate în întreprinderi arată, de asemenea, posibilitatea ca, prin reducerea consumurilor de materii prime și materiale, raționalizarea ambalajelor și alte măsuri să se obțină, în perioada 1977—1980, economii importante, apreciate preliminar la cel puțin 30—35 miliarde lei. Au fost inițiate, totodată, programe de măsuri pentru creșterea mai accentuată a productivității 

muncii. Am subliniat că aprecierile sînt preliminare, deoarece este de înțeles că cifra de 30—35 miliarde lei este cu mult sub posibilitățile economiei noastre — și va fi necesar ca însuși congresul să stabilească obiective mai importante, pentru a se trece ulterior la o acțiune mai intensă în vederea obținerii unor rezultate superioare în această direcție. (Apla
uze puternice, prelungite).Influența pozitivă a acestor acțiuni se resimte chiar din acest an, prin obținerea unor importante depășiri de producție. Ea se va amplifica, fără îndoială, în 1978 și în ceilalți ani ai cincinalului, în perioada 1978—’1980 vom realiza un volum de investiții de peste 670 miliarde lei, precum și ritmuri mai accentuate, de 11,8 la sută la producția industrială și de 10,4 la sută la productivitatea muncii. Pe această bază, România va ajunge pînă în 1980 la un venit național pe locuitor de peste 27 mii lei.înfăptuirea programului de creștere mai rapidă a economiei în actualul cincinal este o condiție esențială a reducerii decalajului față de statele avansate, a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Dragi tovarăși,Realizarea prevederilor cincinalului și a obiectivelor suplimentare pe care ni le-am propus impune unirea eforturilor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale întregului nostru popor, îmbunătățirea activității în toate compartimentele economiei.Este necesar să se acorde o atenție mai mare asigurării bazei de materii prime pentru satisfacerea cerințelor de dezvoltare a întregii economii. Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei va trebui să intensifice programul de cercetări geologice pentru descoperirea de noi rezerve — îndeosebi de țiței, gaz metan, minereuri de fier și minereuri neferoase. Sarcini deosebite se pun în sectorul carbonifer, în vederea creșterii mai puternice a producției de lignit și huilă pentru cocs. Trebuie acționat, totodată, pentru lichidarea rămînerilor în urmă în. extracția minereurilor feroase și neferoase, îndeosebi cuprifere, pentru introducerea în circuitul economic a altor substanțe minerale, cum sînt șisturile și nisipurile bituminoase, șisturile cărbunoase, turba și altele, a tuturor zăcămintelor cu conținuturi mai sărace sau situate în condiții grele. în același timp, trebuie in- ’ tensificate acțiunile de cooperare cu alte țări în vederea asigurării pe termen lung a necesarului de materii prime și resurse energetice.O sarcină economică importantă este sporirea producției de energie electrică obținută pe bază de cărbuni, reducîn- du-se în mod corespunzător utilizarea hidrocarburilor în termocentrale. Totodată, se impun accelerarea programului de amenajări hidroenergetice, grăbirea ritmului de execuție a lucrărilor în curs și devansarea unor obiective. Pentru asigurarea funcționăTii cu maximă siguranță a sistemului electroenergetic național vor trebui aplicate rapid măsurile stabilite în această direcție de conducerea partidului : crearea unor sisteme autonome la marile centre și platforme industriale, ridicarea calificării cadrelor, introducerea unei ordini și discipline desăvîrșite în conducerea și funcționarea centralelor electrice, a întregului sistem.Dezvoltarea în ritm înalt a economiei cere promovarea unei politici stricte de economisire a resurselor de combustibili și energie. Așa cum am mai arătat, da- .! torită consumurilor energetice ne justificat de mari, pentru realizarea unei unități de venit național se cheltuiește la noi o cantitate dublă de combustibil con- \ vențional, comparativ cu statele avansate 1 economic. Acestei situații trebuie să i se pună capăt cît mai repede cu putință, luîndu-se măsuri pentru reducerea consumurilor tehnologice și a pierderilor de energie electrică în rețele de transport și distribuție, utilizarea cît mai deplină 
a resurselor energetice secundare, eliminarea oricăror forme de risipă de energie. Trebuie să facem totul pentru folosirea cît mai economicoasă a resurselor și asigurarea bazei necesare dezvoltării în ritm intens a economiei noastre. 
(Aplauze puternice, prelungite).O deosebită atenție trebuie acordată siderurgiei și metalurgiei, care se dezvoltă în ritm sporit. în 1980, producția de oțel pe locuitor va fi de circa 770 kg, apropiindu-se mult de țările cu siderurgie dezvoltată. în acest domeniu se impun o îmbunătățire radicală a structurii producției, asimilarea de noi mărci de oțeluri speciale, folosirea mai largă a oțelurilor tratate termic, extinderea fabricației sortimentelor de laminate și țevi cu grad înalt de prelucrare și precizie, asigurarea unui coeficient de folosire a metalului în producția de laminate de minimum 85 la sută. în general, este necesar ca oamenii muncii din siderurgie să acționeze cu mai multă hotărîre pentru a asigura țării oțelurile necesare, de calitatea de care avem nevoie în toate sectoarele. Dispunem de capacități și trebuie să facem o cotitură hotărîtoare în acest cincinal ! (Aplauze puternice).Industria constructoare de mașini continuă să se dezvolte și în acest cincinal într-un ritm înalt, sporindu-și astfel contribuția la înzestrarea întregii economii cu tehnică modernă, precum și la extinderea schimburilor internaționale ale României. Producția de utilaj tehnologic este prevăzută să sporească de 2,7 ori, iar sectorul de mașini-unelte, care condiționează dezvoltarea întregii ramuri, de circa 3 ori. Ritmuri înalte se prevăd și în domeniile electrotehnicii și electronicii, mecanicii fine și opticii, automaticii și altor ramuri de tehnicitate ridicată. Industria noastră constructoare de mașini trebuie să atace cu curaj domenii de vîrf, cum sînt utilajele tehnologice de înaltă complexitate, mașinile-unelte grele și mașinile-agregat, aeronavele turboreactoare și motoarele de aviație, calculatoarele electronice de mare capacitate, componentele electronice de performanță, aparatura modernă de radio- comunicații, navele maritime și utilajele de transport de mare capacitate, instalațiile de foraj marin și, în general, instalații de foraj de mare adîncime, noi tipuri de autoturisme și altele. Aceasta impune o preocupare deosebită pentru pregătirea tehnică a fabricației, organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a proceselor tehnologice, sincronizarea perfectă a cooperărilor între în

treprinderi. Realizarea acestor sarcini deosebit de mari și importante cere o îmbunătățire substanțială a activității în acest minister, folosirea mai deplină a forței uriașe de care dispunem — muncitori calificați, ingineri și tehnicieni — pentru a face ca industria noastră constructoare de mașini să se ridice la nivelul tehnic al țărilor avansate, să asigure satisfacerea deplină a necesităților economiei naționale în toate domeniile. 
(Aplauze puternice).Eforturi mari trebuie să depună, de asemenea, industria chimică — ramura cu cel mai înalt ritm de creștere. Este necesar să se acționeze energic pentru punerea în funcțiune a capacităților destinate asigurării producțiilor planificate de mase plastice, fire, fibre, cauciuc sintetic, îngrășăminte. Va trebui să se intensifice dezvoltarea chimiei anorganice, valorificîndu-se superior zăcămintele de sare, sulf, potasiu și alte resurse ale țării. în acest cincinal se impune realizarea unor creșteri substanțiale ale chimiei de sinteză fină și de mic tonaj, îndeosebi ale producției de coloranți. reactivi și catalizatori. Industria noastră chimică dispune astăzi de capacități moderne în petrochimie și în celelalte sectoare de producție ; constituie o datorie de onoare a oamenilor muncii din industria chimică de a face totul ca programul de dezvoltare a chimiei în acest cincinal să se realizeze în bune condiții, asigurînd satisfacerea la un nivel superior a cerințelor economiei, ale întregii țări. (Aplauze puternice, prelungite).în industria materialelor de construcții, eforturile vor trebui orientate spre realizarea integrală a programului producției de ciment, asimilarea sortimentelor superioare de ciment, precum și dezvoltarea în ritm înalt a producției de materiale de construcție ușoare, rezistente și ieftine. O deosebită atenție trebuie acordată aplicării programului național de conservare și dezvoltare a fondului forestier. Este necesar să se asigure realizarea prevederilor de împădurire, îndeosebi cu specii valoroase, respectarea strictă a normelor de exploatare a pădurilor, întregul spor de producție în exploatare și prelucrare trebuind să fie realizat prin ridicarea gradului de valorificare a masei lemnoase. Se impune să se acționeze, de asemenea, mai hotărit pentru extinderea și diversificarea sortimentelor de produse finite, dezvoltarea producției de fire, fibre artificiale și hîr- tii tehnice. Ținînd seama de programul deosebit de amplu de investiții productive, precum și de construcții de locuințe și alte edificii sociale, se impun măsuri hotărîte din partea oamenilor muncii care lucrează în această ramură pentru satisfacerea din plin a cerințelor economiei naționale cu materiale tot mai bune și rezistente, pentru asigurarea dezvoltării într-un ritm mai rapid a întregii noastre activități economice.O preocupare permanentă cer dezvoltarea și perfecționarea industriei bunurilor de consum, corespunzător solicitărilor populației. în industria ușoară se prevede să realizăm în 1980 o producție pe locuitor de cel puțin 64 metri pătrați de țesături și 6 perechi de încălțăminte. Accentul principal trebuie pus pe perfecționarea tehnologiilor de fabricație, dezvoltarea și modernizarea sectoarelor de finisaj, diversificarea sortimentelor, îmbunătățirea calității și a activității de creație. Un loc important trebuie să ocupe producția de țesături fine, tricotaje și confecții, încălțăminte superioară. Se impune, de asemenea, orientarea mai hotărîtă spre valorificarea materiilor prime naturale și chimice, îndeosebi a resurselor din țară, de in, cînepă, lînă, fire chimice, piele și altele. Și în acest domeniu este necesar ca oamenii muncii să-și facă un titlu de onoare din îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin în acest cincinal, ridicînd nivelul calitativ al întregii producții, asigurînd populației mărfuri tot mai bune și tot mai frumoase. (Aplauze puternice).îmbunătățiri substanțiale trebuie realizate în industria alimentară, în special prin diversificarea producției și sporirea produselor cu valoare nutritivă ridicată, lărgirea gamei specialităților de panificație, a sortimentelor de produse zaharoase, a lactatelor, a conservelor și preparatelor de carne și pește. Este necesar, totodată, să se ia măsuri energice pentru dezvoltarea rapidă a fabricației de produse alimentare pream- balate, precum și de preparate și semi- preparate culinare, în vederea ușurării muncii casnice. Ținînd seama de atragerea în cîmpul muncii, în economia națională a unui număr tot mai mare de femei, este necesar ca oamenii muncii din industria alimentară să facă totul pentru realizarea programului stabilit de Comitetul Central al partidului în vederea asigurării unor produse de calitate tot mai bună, cu proprietăți nutritive superioare, cu un gust cît mai plăcut. Sperăm că oamenii muncii din acest sector vor face totul pentru a realiza programele stabilite. (Aplauze puternice).Dezvoltarea economiei naționale în actualul cincinal impune perfecționarea activității în 'transporturi, accelerarea dotării acestui sector cu mijloace de mare productivitate. Sînt necesare măsuri ferme peritru o mai intensă folosire a parcului de vagoane și locomotive, în concordanță cu cerințele reale de transport, sporirea capacităților de încărcare-des- cărcare în marile combinate și în stațiile de frontieră, precum și pentru sincronizarea mai bună a circulației. De asemenea, avantajele create prin concentrarea parcului de camioane trebuie să se concretizeze mai rapid în îmbunătățirea indicilor de exploatare. Este necesar să se acționeze mai hotărît pentru dezvoltarea transporturilor pe Dunăre și organizarea transportului pe rîurile navigabile interioare. Ținînd seama de creșterea importantă a flotei maritime, trebuie organizată buna exploatare și folosire a navelor din dotare și a capacităților portuare. O sarcină importantă este extinderea în continuare a acțiunii de optimizare a transporturilor, înfăptuirea programelor de introducere a con- teinerizării și a altor procedee moderne de transport. Este necesar ca oamenii muncii din transporturi să acționeze cu mai multă hotărîre, îndeplinindu-și rolul pe care îl au, în vederea îmbunătățirii mai rapide și substanțiale a muncii în acest sector deosebit de important al economiei naționale. (Aplauze puternice).Realizările obținute pînă acum, precum și obiectivele prevăzute în actualul cincinal asigură un nou și puternic avînt 

industriei noastre socialiste, întărirea continuă a poziției sale conducătoare în ansamblul economiei. Dispunem de o bază tehnico-materială modernă, de o minunată clasă muncitoare, de un corp competent de ingineri și tehnicieni — a- vem, deci, toate condițiile pentru înfăptuirea și depășirea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea. Acum, hotărîtoare pentru realizarea cu succes a programului de dezvoltare sînt o tot mai bună organizare a activității tuturor unităților economice, întărirea controlului, creșterea răspunderii și exigenței, concentrarea eforturilor în direcțiile hotărîtoare pentru înfăptuirea cu succes a planului. Viața însăși confirmă pe deplin realismul hotărîrilor Congresului al XI-lea, justețea planurilor noastre cincinale și a- nuale. Viața dovedește, încă o dată, faptul că partidul nostru comunist acționează în concordanță cu realitățile țării noastre, aplică în mod creator adevărurile general valabile la condițiile concrete din România, asigurînd mersul ferm înainte al patriei pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puter
nice ; urale. Asistența, în picioare, scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).îmi exprim convingerea că oamenii muncii, în frunte cu organele și organizațiile de partid, vor face totul pentru a da viață mărețelor obiective ale cincinalului, pentru a ridica industria românească pe o nouă treaptă de dezvoltare, în pas cu cele mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane, cu cerințele progresului continuu al societății noastre socialiste — condiție esențială pentru ridicarea bunăstării întregului popor, asigurarea independenței și libertății patriei noastre. (Aplauze puter
nice ; urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.Asistența, în picioare, aclamă 
îndelung).Dragi tovarăși,Actualul plan cincinal prevede înfăptuirea unui amplu program de investiții — aproape egal cu volumul realizat în ultimele trei cincinale. în perioada 1976— 1980 vor fi date în exploatare 2 400 noi capacități industriale ce vor asigura o producție de 300 miliarde lei.După cum se știe, încă la începutul cincinalului s-au precizat amplasamentele noilor obiective, platformele industriale, au fost luate măsuri de asigurare a tehnologiilor și utilajelor necesare. Anul trecut și anul acesta se va realiza un volum de investiții de peste 330 miliarde lei. Subliniind aceste succese de seamă, nu putem trece cu vederea persistența în domeniul investițiilor a unor serioase neajunsuri, a rămînerilor în urmă în îndeplinirea planului. Ministerele și centralele trebuie să ia cele mai energice măsuri pentru recuperarea rapidă a restanțelor și realizarea integrală a volumului de lucrări planificat, asigurînd la timp documentațiile tehnico-eco- nomice, urgentarea deschiderii șantierelor. și intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor, O deosebită atenție se impune să se acorde asigurării utilajelor tehnologice, din țară și import, în corelare cu graficele de montaj.Este necesar, totodată, să se acționeze mai hotărît pentru perfecționarea activității în construcții, pentru accelerarea industrializării lucrărilor pe baza programului de mecanizare stabilit și a creșterii indicilor de utilizare a mijloacelor tehnice, pentru mai buna folosire a forței de muncă. Se impun, de asemenea, măsuri ferme de întărire a ordinii și disciplinei pe șantiere, de introducere a metodelor avansate de organizare a muncii, generalizarea aplicării acordului global pe obiective și lucrări. în mod deosebit, doresc să atrag atenția asupra necesității îmbunătățirii calității lucrărilor, respectării stricte a prescripțiilor tehnologice, întăririi exigenței în execuție și recepție.Pentru mai buna utilizare a forțelor din construcții este necesar să se asigure participarea mai directă a centralelor și întreprinderilor titulare de investiții la realizarea, în regie proprie, a unor construcții și lucrări de montaj. Trebuie să ținem seama de faptul că realizarea cu numai o lună mai devreme a obiectivelor prevăzute în cincinal asigură, în perioada 1978—1980, o producție industrială suplimentară de cel puțin 15 miliarde lei. Fără îndoială că oamenii muncii din construcții, în frunte cu comuniștii, nu vor precupeți nimic pentru a-și face datoria de onoare față de patrie, asigurînd înfăptuirea în cele mai bune condiții a mărețelor sarcini trasate de Congresul al XI-lea al partidului. (Aplauze puternice).Stimați tovarăși,Dezvoltarea accelerată a economiei noastre naționale impune accentuarea laturilor calitative ale producției materiale, îmbunătățirea indicilor de eficiență ai întregii noastre activități.în centrul preocupărilor tuturor întreprinderilor trebuie să se situeze permanent ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor. Se cer luate măsuri ferme pentru realizarea riguroasă a sarcinilor de asimilare a noi produse, asigurînd capacitatea necesară de concepție și execuție, pregătirea tehnică a fabricației. Accelerarea procesului de modernizare a producției cere Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Comitetului de Stat al Planificării, ministerelor, centralelor industriale, institutelor de cercetare și inginerie tehnologică să elaboreze și să înfăptuiască un program suplimentar, peste prevederile cincinalului, de asimilare și reproiectare.După cum am mai subliniat, în centrul preocupărilor colectivelor de muncă din toate unitățile economice trebuie să stea ridicarea calității produselor. Ne bucură faptul că o serie de produse românești și-au cîștigat un bun renume pe piața internă și în străinătate. în același timp, trebuie să ne preocupe în mod deosebit faptul că deficiențele de calitate afectează încă un volum însemnat de produse. Se impun cele mai energice măsuri pentru respectarea strictă a disciplinei tehnologice și interzicerea oricăror derogări de ordin tehnic de la sarcinile de calitate, pentru perfecționarea controlului pe tot fluxul de fabricație, realizarea standurilor de probă și îmbunătățirea dotării cu aparatură de măsură și control.în momentul de față, ridicarea productivității muncii are, de asemenea, un rol fundamental în asigurarea progresului societății noastre. Trebuie arătat că, pînă în
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a II-a)prezent, ritmul productivității muncii nu a ținut pasul cu înzestrarea tehnică a întreprinderilor ; de aceea, un imperativ major în economia noastră este sporirea mai accentuată a productivității muncii, în strînsă corelație atît cu mijloacele de care dispunem, cît și cu majorarea suplimentară a retribuției. Va trebui ca, pe întregul cincinal, în industrie să se realizeze o creștere a productivității muncii de peste 55 la sută, asigurîndu-se pe această cale mai mult de 80 la sută din sporul producției. în acest scop este necesar să se acționeze mai energic pen- țru mecanizarea și automatizarea producției, ridicarea calificării profesionale a întregului personal, organizarea științifică a muncii, reducerea la strictul necesar a personalului auxiliar și neproductiv și trecerea celui disponibil în sfera producției materiale.Organelor de conducere din ministere, centrale și întreprinderi le revine, de asemenea, îndatorirea de a urmări permanent îndeplinirea riguroasă a progra
CREȘTEREA ROLULUI ȘTIINȚEI Șl TEHNICII, RIDICAREA 

NIVELULUI DE PREGĂTIRE A CADRELOR - CONDIȚII 
HOTĂRÎTOARE ALE MERSULUI NOSTRU ÎNAINTE 

PE CALEA PROGRESULUIDragi tovarăși,înaintarea tot mai fermă a societății noastre pe calea progresului economic și cultural impune creșterea continuă a rolului științei, sporirea aportului ei la modernizarea forțelor de producție, la ridicarea nivelului calitativ al economiei, la perfecționarea organizării și conducerii societății.Dispunem de programe și prognoze de cercetare științifică pe termen lung, precum și de programe speciale pe probleme prioritare. Pentru perfecționarea bazei materiale a activității de cercetare, în cincinalul actual se alocă fonduri aproape duble față de cincinalul trecut și de circa 6 ori mai mari decît în perioada 1966—1970. Putem afirma că, în prezent, cercetarea științifică dispune de toate condițiile pentru a obține rezultate la nivelul celor mai înalte exigențe.Ministerele și centralele, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, institutele centrale de cercetare trebuie să acționeze ferm pentru scurtarea duratei lucrărilor de cercetare și a termenelor de valorificare în producție, precum și pentru creșterea eficienței economice a soluțiilor. Atît în cercetare, cît și în ingineria tehnologică se impune stabilirea precisă a termenelor pentru încheierea fiecărei etape a ciclului cercetare-inginerie teh- nologică-producție. Este necesar ca cei ce
POLITICA ROMÂNIEI DE COOPERARE MULTILATERALA 

CU TOATE STATELE LUMIIDragi tovarăși,Pe baza realizărilor remarcabile obținute în dezvoltarea economico-socială, precum și ca urmare a politicii consecvente a partidului și statului nostru de lărgire și diversificare a relațiilor de colaborare cu celelalte state, comerțul exterior al României a crescut în ultimii ani într-un ritm înalt, depășind ritmul producției industriale. Schimbările calitative din economia țării s-au reflectat în îmbunătățirea continuă a structurii exportului, din care peste o pătrime o dețin mașinile, utilajele și instalațiile complexe. Totodată, s-a diversificat aria geografică a schimburilor economice și cooperării în producție, România întreținînd astăzi relații economice cu peste 140 de țări.în actualul cincinal, colaborarea economică cu statele socialiste, cărora le revine în prezent 47 la sută din totalul comerțului exterior, va fi, în continuare, amplificată și diversificată. Acționînd în cadrul C.A.E.R., ne aducem contribuția la realizarea „Programului complex** în vederea asigurării progresului accelerat al economiei naționale a fiecărei țări, egalizării nivelurilor lor de dezvoltare. în același timp dezvoltăm larg colaborarea cu toate țările socia

melor de reducere a costurilor. Se impun acțiuni mai hotărîte pentru eliminarea cheltuielilor neeconomicoase, care încarcă în mod nejustificat costul de producție. O atenție deosebită trebuie acordată reducerii cheltuielilor materiale, îndeosebi a consumurilor de materii prime și materiale, care se mențin ridicate datorită în special supradimensionării unor produse și pierderilor mari în procesul prelucrării. Este necesar să se acționeze mai hotărî! pentru reproiectarea produselor, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, utilizarea rațională a materialelor, extinderea înlocuitorilor. Se cere, de asemenea, îmbunătățită normarea consumurilor, pornindu-se de la cele mai bune realizări obținute pe plan mondial. O sarcină economică importantă este valorificarea la maximum a resurselor secundare de materii prime și a deșeurilor, pe această cale urmînd să se acopere circa 40 la sută din necesarul la oțel și cupru, peste 30 la sută la plumb, peste 25 la sută la fire de lînă și hîrtie-cărtoane, 60 la sută la plăci aglomerate și fibrolem- noase și altele. Numai acționînd astfel 

lucrează în domeniul cercetării să facă totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condiții răspunderile mari ce le revin, pentru a aduce o contribuție sporită la ridicarea nivelului activității științifice, la realizarea de noi tehnologii, de noi descoperiri, care să ducă la dezvoltarea mai rapidă a economiei noastre naționale, la ridicarea prestigiului științei românești pe plan mondial. (Aplauze pu
ternice).Corespunzător prevederilor programului de asigurare și pregătire a forței de muncă, în cursul actualului cincinal vor avea Joc modificări profunde în structura populației ocupate. Industria și construcțiile vor deține în 1980 aproape 47 la sută din totalul populației ocupate, față de circa 39 la sută în anul 1975. Din totalul muncitorilor industriei, aproape 80 la sută vor fi calificați. De asemenea, în decursul acestui cincinal se prevede formarea profesională a unui număr de aproape-1,9 milioane persoane.Măsurile recent aprobate de Plenara Comitetului Central al partidului privind perfecționarea organizării și funcționării învățămîntului general, liceal, profesional și superior asigură o legătură mai organică a învățămîntului cu producția, pregătirea tinerilor în concordanță cu cerințele economiei naționale și vieții sociale. îmbunătățirea profilului și rețelei 

liste, în toate ramurile economiei. în cadrul relațiilor bi și multilaterale cu țările socialiste o atenție deosebită acordăm colaborării economice și tehnico- științifice pe termen lung, cooperării în construirea unor obiective și în fabricarea unor produse de interes comun, în acest context se înscriu acordurile e- conomice încheiate cu Republica Populară Bulgaria și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia pentru construirea în comun a unor obiective economice, precum și înțelegerile recente convenite cu Republica Populară Polonă, Republica Democrată Germană și Republica Socialistă Cehoslovacă pentru realizarea împreună a unor produse industriale.Un loc deosebit de important în ansamblul schimburilor noastre economice îl ocupă țările în curs de dezvoltare. Cele peste 100 de acorduri comerciale și de cooperare încheiate cu aceste țări creează condiții ca, în anul 1980, aceste state să dețină o pondere de circa 25 la sută în comerțul nostru exterior. Acordăm o atenție specială livrărilor de u- tilaje și echipamente complexe în aceste țări, intensificării atît a exporturilor, cît și a importurilor. Relațiile economice ale României cu țările în curs de dezvoltare se afirmă tot mai puternic ca model de conlucrare rodnică, reciproc 

vom putea asigura reducerea continuă a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social. Să nu uităm că diminuarea, în 1980, cu numai un procent a acestei ponderi echivalează cu un venit național suplimentar de circa 14 miliarde lei.Ținînd seama de toate acestea, eSte necesar să fie întărită răspunderea tuturor cadrelor din economie pentru gestionarea cu maximă eficiență a fondurilor încredințate unităților economice, astfel încit să se obțină pentru fiecare leu cheltuit un volum cît mai mare de producție-marfă și beneficii. Aceasta este calea sigură a sporirii avuției na- iționale, a dezvoltării societății noastre, a creșterii continue a nivelului de trai al întregului nostru popor. Organele de conducere colectivă, consiliile oamenilor muncii trebuie să acționeze cu toată hotărârea pentru realizarea unei reduceri substanțiale a consumurilor, creșterea rapidă a eficienței economice, a venitului național și — pe această bază — sporirea bunăstării tuturor oamenilor muncii. (Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R. !“).

învățămîntului va determina satisfacerea în mai bune condiții a nevoilor diferitelor sectoare economico-sociale, ridicarea nivelului învățămîntului pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.întreprinderile au obligația să asigure', organizarea activităților productive ale ■' elevilor și studenților, asistența tehnică de specialitate. Totodată, este necesar ca Ministerul Educației și Învățămîntului, celelalte ministere să se ocupe cu exigență și răspundere de realizarea integrală a programelor de reciclare, de buna organizare a perfecționării profesionale a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să facem totul pentru a asigura cadre bine pregătite pentru toate sectoarele de activitate. Să nu uităm nici un moment că tot ceea ce am realizat și tot ceea ce ne propunem să înfăptuim în viitor se datorește oamenilor, depinde de oameni. Trebuie să facem totul ca întreaga noastră clasă muncitoare, tehnicienii, inginerii, toți oamenii muncii, să-și ridice continuu nivelul pregătirii profesionale și politice, nivelul conștiinței revoluționare, pentru a-și îndeplini cu cinste, în cele mai bune condiții, îndatoririle ce le revin în toate sectoarele 
de activitate ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !**).

avantajoasă între națiuni egale în drepturi și suverane, ele fiind totodată o expresie vie a solidarității noastre cu a- ceste popoare în lupta împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru o nouă ordine economică și politică internațională.în spiritul principiilor coexistenței pașnice, România întreține ample raporturi economice cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, extinde colaborarea cu organismele economice și financiare internaționale, militînd pentru eliminarea restricțiilor și obstacolelor artificiale care frînează comerțul și cooperarea internațională.în ultima vreme s-au extins formele noi, superioare de cooperare cu alte țări: au fost înființate astfel 8 societăți mixte de producție în România, 28 societăți mixte de producție în străinătate, 35 societăți mixte de tip comercial. Recent, au fost finalizate o serie de acțiuni de cooperare în producție, între care constituirea societății mixte româno-franceze OETCIT pentru producția de autoturisme de mic litraj, cooperarea cu firma americană Island Creek pentru asigurarea unei părți din necesarul de cărbuni cocsificabili, cooperarea cu firma olandezo—vest-germană V.F.W.-Fokker și cu firma britanică BAC în domeniul indus

triei aviatice. Dezvoltăm, de asemenea, cooperarea cu o serie de firme din R.F.G. în producția de reductoare, excavatoare și motoare, cu firme din S.U.A. în producția de echipamente pentru tehnica de calcul, cu firme din Italia în producția de fibre chimice și altele.Ținînd seama de dezvoltarea formelor de cooperare în producție, este necesar ca centralele, ministerele, Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale să ia cele mai ferme măsuri pentru realizarea în termen a livrărilor de utilaje complexe destinate obiectivelor economice pe care le construim în cooperare, îndeplinirea programelor de producție ale societăților
RIDICAREA BUNĂSTĂRII MATERIALE Șl SPIRITUALE 

A POPORULUI, AFIRMAREA PLENARĂ A PERSONALITĂȚII 
UMANE - SCOPUL SUPREM AL POLITICII 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNDragi tovarăși,Marile transformări revoluționare- produse în decursul edificării socialismului în țara noastră evidențiază cu putere faptul că scopul suprem al politicii Partidului Comunist Român este ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor, satisfacerea nevoilor celor ce muncesc, afirmarea plenară a personalității umane.Orientările stabilite de partidul nostru după Congresul al IX-lea privind repartizarea venitului național în fond de dezvoltare și fond de consum au asigurat lărgirea și modernizarea bazei tehnico- materiale a societății și, ca urmare, ridicarea sporului mediu anual al venitului național în actualul cincinal la circa 50 miliarde lei, față de 7,4 miliarde lei în anii 1951—1965. în aceste condiții, ritmul mediu anual de creștere a fondului de consum în perioada arătată este de circa 8 la sută, față de 4,3—6,1 la sută în anii 1956—1965.
1950 1955 1960 1965 1970 19751 2 3 4 5 6Retribuția minimă netă 161 240 450 613 800 1 114Retribuția medie netă 337 499 802 1 028 1 289 1 595Retribuția maximă netă 3 673 4 395 5 231 5 924 5 493 6 165Retribuția minimă a crescut deci de la 161 lei în 1950 la 450 lei în 1960 și 1 114 lei în 1975, iar retribuția maximă de la 3 673 lei în 1950 la 6 165 lei în 1975 ; în timp ce retribuția minimă a crescut de circa 7 ori, retribuția maximă a sporit de 1,7 ori, raportul dintre retribuția maximă și minimă diminuîndu-se de la circa 23 ori în anul 1950 la circa 5,5 ori în anul 1975. Aceasta evidențiază politica socială, revoluționară a partidului nostru de aplicare fermă a principiilor eticii și echității socialiste, de asigurare a unor condiții de

1950 1955 1960 1965 1970 1975

1 2 3 4 5 6Venituri nominale totale 172 381 416 506 589 1 018
Concomitent cu creșterea veniturilor provenite din muncă, fondurile sociale de consum au sporit de la 3 445 milioane lei în 1950 la 50 916 milioane lei în 1975, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 16 ori.Ca o expresie a întăririi puterii de cumpărare a oamenilor muncii, în perioada anilor 1950—1975 volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist a crescut de aproape 9 ori — de la 739 lei în medie pe un locuitor în 1950, la 6 627 lei în 1975 — iar volumul serviciilor pentru populație de la 185 lei în medie pe un locuitor în 1950 la 1 306 lei în 1975. în perioada menționată, consumul mediu pe un locuitor la carne, grăsimi, zahăr, țesături, confecții și altele a crescut de circa 3 ori.Pe baza rezultatelor actualului cincinal, a creșterii suplimentare a producției ->i venitului național, Comitetul Central al partidului a adoptat recent Programul sporirii mai accelerate a nivelului de trai al populației. Corespunzător orientărilor Congresului al XI-lea, în elaborarea acestui program am urmărit asigurarea unei corelații judicioase între veniturile directe și fondurile sociale de consum, legînd 

mixte create atît în țară, cît și în străinătate, pentru buna desfășurare a tuturor acțiunilor de cooperare.O atenție sporită se cere acordată creșterii eficienței activității de comerț exterior. Trebuie să facem totul pentru îmbunătățirea structurii exporturilor, prin majorarea ponderii produselor de înaltă prelucrare și ridicarea nivelului tehnic și calitativ al tuturor produselor și, pe această bază, pentru îmbunătățirea cursului de revenire, participarea tot mai avantajoasă a României la diviziunea internațională a muncii, crearea premiselor în vederea trecerii în viitor la realizarea convertibilității valutei naționale.

Creșterea venitului național a avut loc în condițiile sporirii numărului populației și a consumului. Așa cum arată datele recentului recensămînt, dezvoltarea impetuoasă a societății noastre, ridicarea sistematică a nivelului de trai, a gradului de civilizație a vieții cetățenilor au asigurat condiții pentru sporirea cu a- proape 2,5 milioane locuitori a populației, față de anul 1966. Acest spor reflectă nivelul înalt al natalității și rata scăzută a mortalității, creșterea duratei medii a vieții — elemente deosebit de semnificative pentru starea de sănătate și vitalitate a poporului, pentru standardul său de viață, înfăptuirea politicii partidului de creștere și modernizare a bazei tehnico-materiale a societății a determinat profunde transformări și în structura forțelor de muncă, creșterea ponderii populației ocupate, prin crearea, în perioada 1966—1976, a peste 2 250 000 locuri de muncă.în perioada construcției socialiste, veniturile oamenilor muncii au crescut în felul următor (lei lunar) : 

viață tot mai corespunzătoare pentru toți oamenii muncii, în raport cu munca depusă, cu cantitatea și calitatea ei, cu rolul pe care fiecare îl are în dezvoltarea economico-socială a țării. (Aplauze pu
ternice ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).De asemenea, în această perioadă veniturile țărănimii din munca în cooperativele agricole de producție și din gospodăria personală, pe o persoană activă (lei lunar), au cunoscut următoarea evoluție : 

mai strîns cîștigurile oamenilor muncii de rezultatele concrete în activitatea economico-socială, și oferindu-le posibilitatea să-și gospodărească veniturile corespunzător necesităților și preferințelor proprii.în acest spirit, majorarea retribuțiilor pe cincinal a fost suplimentată cu 35 miliarde lei, astfel încît în 1980 retribuția medie netă lunară va fi de 2 200 lei — cu 38 la sută mai mare decît în 1975 — iar retribuția medie reală cu 30,2 la sută, față de 18—20 la sută cît se prevăzuse în Directivele Congresului al XI-lea.în măsurile luate s-a avut în vedere, de asemenea, o corelație mai stimulativă între retribuțiile tarifare nete pe ramuri, îmbunătățindu-se coeficienții de ierarhizare în funcție de rolul și locul diferitelor categorii de personal în activitatea economico-socială. Astfel, de o majorare mai accentuată a retribuției tarifare vor beneficia muncitorii din minerit, construc- ții-montaj, siderurgie, construcții de mașini, chimie, textile, pielărie, precum și lucrătorii din fabricile de ciment, zahăr și ulei, montatorii și conducătorii de utilaje de pe șantierele de construcții. Ținînd seama de rolul maiștrilor în pro

Totodată, organismele economice au datoria să ia măsuri de încadrare strictă în volumele stabilite pentru import, corespunzător nevoilor dezvoltării armonioase și stabile a economiei țării noastre.înfăptuind cu fermitate orientările Congresului al XI-lea în domeniul relațiilor economice externe, România îji aduce contribuția activă la Intensificarea colaborării internaționale egale în drepturi, la întărirea politicii de destindere și pace, la cauza progresului omenirii contemporane. (Aplauze puternice, 
prelungite ; asistența, în picioare, scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

ducție, s-a hotărît trecerea lor în rîndul personalului tehnic productiv și ridicarea retribuției tarifare. Potrivit orientărilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, programul prevede menținerea raportului actual de circa 1 : 5,5 între retribuția minimă și cea maximă.Aceste măsuri, aprobate de recenta plenară a Comitetului Central al partidului, au început să fie aplicate de la 1 iulie a.c., urmînd ca pînă la sfîrșitul a- nului să beneficieze de majorarea retribuțiilor circa 3,5 milioane persoane, iar pînă la 1 septembrie 1978 să se încheie prima etapă a majorării retribuțiilor pentru toate categoriile de oameni ai muncii.în scopul satisfacerii nevoilor sociale ale întregii populații, în acest cincinal statul va cheltui 316,6 miliarde lei, cu circa 44,1 la sută mai mult decît în cincinalul anterior. în 1980 volumul cheltuielilor social-culturale pe o familie va fi de circa 10 000 lei, față de 7 400 lei în 1975. Amploarea eforturilor statului rezultă evident din faptul că totalul acestor fonduri îl întrece pe cel din întreaga perioadă a primelor patru cincinale.Noua lege a pensiilor, adoptată recent de Marea Adunare Națională, asigură așezarea pensiei pe o bază mai rațională, în funcție de aportul fiecăruia la activitatea economico-socială. Totodată, pensiile de asigurări sociale de stat se majorează cu 23,2 la sută, ajungîndu-se la o pensie medie pentru limită de vîrstă, cu vechime integrală, de circa 1 250 lei lunar, față de 1 067 în prezent.Grija partidului față de tînăra generație își găsește o nouă expresie în creșterea cu 30 la sută a alocației de stat pentru copii, precum și a ajutoarelor pentru mamele cu mulți copii ; în acest scop, în perioada 1976—1980 s-au prevăzut fonduri de 50,5 miliarde lei — cu 52,4 la sută mai mult decît în cincinalul precedent.Fondurile pentru dezvoltarea învățămîntului, ocrotirea sănătății, sport, cultură și artă vor spori, comparativ cu cincinalul trecut, cu 37 la sută.Așa cum am arătat la Congresul țărănimii, se va asigura îmbunătățirea în continuare a nivelului de trai al oamenilor muncii din agricultură. Veniturile reale ale țăranilor cooperatori vor spori în acest cincinal, în medie pe o persoană activă, cu circa 30 la sută. Vor fi majorate pensiile acestora, instituindu-se totodată sistemul de pensionare a agricultorilor din zonele necooperativizate.Corespunzător creșterii veniturilor populației, volumul desfacerilor de mărfuri prin comerțul socialist urmează să sporească în cincinalul actual cu circa 52 la sută față de prevederile inițiale ale planului, de 47,5 la sută. Comitetul Central al partidului a aprobat programul privind creșterea producției și des . ’eri’ către populație a bunurilor de consum în perioada 1976—1980 la un nivel superior prevederilor Directivelor Congresului al XI-lea, respectiv într-un ritm mediu anual de peste 9 la sută. Sarcina principală a industriei bunurilor de consum este modernizarea și îmbunătățirea substanțială a structurii sortimentale și ridicarea calității produselor, diversifi-
(Continuare în pag. a IV-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a HI-a)carea producției de textile-încălțăminte, a articolelor pentru copii și bunurilor de folosință îndelungată. Producția bunurilor de consum va trebui să asigure — așa cum indică hotărîrile Congresului al XI-lea — satisfacerea în condiții tot mai bune a necesităților populației, determinate în mod științific și rațional, urmă- rindu-se, totodată, împiedicarea oricărei risipe. De asemenea, volumul serviciilor pentru populație va spori în acest cincinal cu 75,3 la sută, față de 68,6 la sută cît se prevăzuse inițial. îndeplinirea programului stabilit în acest domeniu depinde și de perfecționarea continuă a raporturilor dintre producție și cerere, a sistemului de contractare pentru piață. Această problemă esențială nu poate fi lăsată la liberul arbitru al aparatului comercial, ea trebuie rezolvată prin consultarea largă și cu participarea directă a maselor de oameni ai muncii.Partidul nostru consideră că o condiție esențială a creșterii puterii de cumpărare a populației este asigurarea stabilității prețurilor bunurilor de consum și serviciilor. Este demn de subliniat faptul că în decursul perioadei 1971— 1975 indicele prețurilor și al tarifelor pentru servicii a crescut cu numai 3,3 la sută, într-un ritm mediu anual de sub 1 la sută. Și în actualul cincinal se va acționa pentru menținerea prețurilor la limitele stabilite prin plan, cu o creștere de circa 6 la sută pe întreaga peri
SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ - SOCIETATE 

FĂRĂ EXPLOATARE, ALCĂTUITĂ DIN CLASE SOCIALE 
PRIETENE, ÎN FRUNTE CU CLASA MUNCITOARE, ANIMATE 

DE IDEALUL COMUN AL EDIFICĂRII SOCIALISMULUI

Dragi tovarăși,Dezvoltarea puternică a forțelor de producție, schimbările revoluționare petrecute în relațiile de producție și sociale au determinat transformări adînci în structura societății românești, în fizionomia și profilul claselor sociale și în raporturile dintre ele. Societatea noastră, în care a fost lichidată pentru totdeauna exploatarea omului de către om, precum și nedreptățile sociale și naționale, este alcătuită astăzi din clase și categorii sociale prietene, animate de aceleași interese și aspirații și care conlucrează strîns pentru cauza comună a construcției noii orînduiri, a edificării socialismului și comunismului în România.în situația clasei muncitoare s-a produs o schimbare radicală, înfăptuindu-se ceea ce Marx și Engels anticipau încă din 1844, în „Sfînta familie", cînd se refereau la perspectiva muncitorimii după victoria revoluției socialiste : „proletaria
tul, ca proletariat, este silit să se desfiin
țeze pe sine însuși, deci și polul său opus 
care-1 condiționează, care-1 face să fie 
proletariat: proprietatea privată". în- tr-adevăr, muncitorimea din țara noastră, lichidînd exploatarea și asuprirea, desființînd clasele exploatatoare, făurind proprietatea socialistă, și-a pierdut caracteristicile de proletariat, a devenit o clasă cu totul nouă, producătoare a bunurilor materiale, stăpînă pe mijloacele de producție și pe rodul muncii sale. Ea este clasa conducătoare în societatea noastră, care are rolul hotărîtor în întreaga dezvoltare economico-socială, în asigurarea progresului continuu al țării, a independentei și suveranității sale. (Aplauze pu
ternice). Acționînd în sectorul cel mai avansat al economiei, fiind proprietara

ACTIVITATEA CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII - 
CADRU ORGANIZATORIC LARG DE AFIRMARE A DEMOCRAȚIEI 

SOCIALISTE, A AUTOCONDUCERII MUNCITOREȘTIAcționînd consecvent pentru asigurarea conducerii științifice a societății, partidul nostru perfecționează continuu activitatea statului, pornind de la concepția materialist-dialectică cu privire la evoluția rolului său în diferitele etape ale dezvoltării sociale. în perioada edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, viața pune tot mai mult la ordinea zilei modificarea funcțiilor statului, diminuarea laturilor sale represive și accentuarea rolului său în conducerea și organizarea vieții economico-sociale. Aceasta cere lichidarea cu desăvîrșire a oricăror influențe ale vechii concepții — ridicată, într-o perioadă, la rang de lege — potrivit căreia pe măsura înaintării spre socialism lupta de clasă se ascute, și, ca atare, statul trebuie să-și întărească funcțiile represive. O asemenea teză antimarxistă, antiștiințifică vine in totală contradicție cu concepția materialist-dialectică privitoare la rolul istoricește determinat al statului, la perspectiva trecerii treptate spre autoguvernarea liberă a poporului, spre fazele superioare ale organizării comuniste a vieții sociale.Tocmai pornind de la aceste considerente principiale și realități sociale, partidul nostru a creat și perfecționează permanent cadrul organizatoric de participare efectivă și nemijlocită a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii la elaborarea și adoptarea deciziilor care privesc mersul înainte al țării, la conducerea societății, considerînd aceasta una din problemele fundamentale ale făuririi noii orînduiri socialiste. (Aplau
ze puternice).în acest context se înscrie și activitatea consiliilor oamenilor muncii — organe colective de conducere din întreprinderi și centrale, din unitățile e- conomice și sociale, la care participă muncitori din producție, maiștri, ingineri și specialiști, reprezentanți ai organizației de partid, de sindicat și U.T.C. Ele au fost învestite cu mari răspunderi și atribuții în asigurarea dezvoltării producției, înfăptuirea repartiției, gospodă

oadă 1976—1980, în așa fel încît aceasta să nu afecteze politica de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Merită subliniat faptul că menținerea în limitele planificate a creșterii prețurilor are loc în condițiile cînd pe plan internațional se accentuează inflația, care ajunge în unele țări la 10—15 la sută și chiar la 30 la sută anual.Toate acestea demonstrează cu putere forța și superioritatea economiei socialiste planificate, care nu urmărește realizarea de beneficii cît mai mari pe spatele oamenilor muncii, ci realizarea de prețuri care, ținînd seama de cheltuielile de producție, să contribuie la creșterea armonioasă a forțelor de producție și ridicarea concomitentă, în mod constant, a nivelului de trai al întregului nostru popor. (Aplauze puternice, 
prelungite. Asistența, in picioare, scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.!“).în actualul cincinal vor cunoaște o puternică amploare construcțiile de locuințe și acțiunea de sistematizare a localităților țării. Numărul apartamentelor fizice a fost suplimentat față de plan cu 190 mii — ajungîndu-se la peste un milion de apartamente, față de 513 mii realizate în perioada 1971—1975 — ur- mînd să se acorde o atenție sporită calității, mai ales finisării construcțiilor. Totodată, se vor realiza 250—300 mii locuințe din fondurile populației. Organele și organizațiile de partid, consiliile populare trebuie să ia toate măsurile

Șl COMUNISMULUImijloacelor de muncă celor mai avansate — bazate pe tehnica modernă, pe cuceririle revoluției tehnico-științifice — și, în același timp, principala producătoare de bunuri materiale, clasa noastră muncitoare reprezintă astăzi cea mai importantă forță a progresului material și social, asigurînd înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului.Cifrele vorbesc elocvent despre marile transformări produse în situația clasei muncitoare din România în anii socialismului. Dacă în 1938 — anul de vîrf al economiei regimului burghezo-moșie- resc — numărul total al' muncitorilor era de circa 1 000 000, din care 472 000 în sectorul industrial, în cele trei decenii de construcție socialistă numărul muncitorilor a crescut de aproape cinci ori. La sfîrșitul anului trecut pe întreaga economie lucrau 5 231 600 muncitori, din care mai mult de jumătate în industrie.Creșterea numerică a clasei muncitoare a fost însoțită de ridicarea substanțială a gradului ei de pregătire profesională, științifică și culturală.Mari schimbări s-au petrecut și în situația țărănimii, care, în urma lichidării micii proprietăți particulare și trecerii la agricultura cooperatistă socialistă, a devenit o clasă nouă, omogenă, radical deosebită de cea din trecut, ocupînd un loc important în producția de bunuri materiale, în sporirea venitului național, în înfăptuirea operei de construcție socialistă. Profunde transformări a cunoscut, de asemenea, intelectualitatea, care, provenind în cea mai mare parte din rîn- durile clasei muncitoare și țărănimii, este strîns legată de popor, joacă un rol din 

rirea avutului obștesc, întărirea proprietății socialiste, îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă ale tuturor oamenilor muncii. De asemenea, în întreprinderile economice funcționează, ca foruri supreme de conducere colectivă, adunările generale ale oamenilor muncii care dezbat atît planurile de producție, cît și dările de seamă ale organelor de conducere, avînd dreptul să ia hotărîri în toate' problemele, inclusiv să propună schimbarea cadrelor de conducere dacă acestea nu-și îndeplinesc răspunderile ce le revin. Avem, totodată, organe de conducere colectivă în ministere și alte instituții centrale. Societatea noastră dispune, deci, la toate nivelurile, de un larg sistem de conducere a activității de către oamenii muncii înșiși, de un larg cadru democratic de tip nou, superior oricărei forme de democrație burgheză. Esențial este ca activitatea organismelor de conducere colectivă să capete un conținut tot mai profund, să devină tot mai eficientă, asigurînd exercitarea plenară a dreptului oamenilor muncii de a participa la conducerea producției, la luarea hotărîrilor în toate sectoarele vieții economice și sociale.Este necesar să acționăm hotărît pentru creșterea mai puternică a rolului și răspunderii consiliilor oamenilor muncii în conducerea fiecărei întreprinderi și instituții. Ele trebuie să determine ridicarea spiritului de răspundere al fiecărui muncitor, tehnician, inginer, pentru bunul mers al producției, îndeplinirea sar- cinilor_de plan, buna gospodărire a mijloacelor încredințate, sporirea eforturilor pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, a avuției naționale — baza creșterii continue a bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. Consiliile oamenilor muncii trebuie să dezbată și să soluționeze toate problemele activității economice și de producție din unitățile respective, să elaboreze planurile de dezvoltare și de producție, planurile financiare și bugetele 

pentru înfăptuirea integrală a prevederilor programului stabilit de Comitetul Central al partidului. Totodată, acestea au datoria să asigure respectarea strictă a schițelor de sistematizare a orașelor și localităților rurale, îmbunătățirea arhitecturii construcțiilor și a lucrărilor de construcții, dînd astfel o nouă înfățișare orașelor și satelor patriei. Toate acestea trebuie să ducă la apropierea treptată a condițiilor de viață de la sate de cele de la orașe.Ținînd seama că de anul viitor va începe aplicarea măsurii de reducere a săptămînii de lucru, este necesar să se ia toate măsurile pentru pregătirea temeinică a acestei importante acțiuni sociale, în special în vederea sporirii productivității muncii, asigurării îndeplinirii integrale a indicilor de plan, a obiectivelor cincinalului.Programul ridicării nivelului de trai în actualul cincinal reflectă dinamismul economiei noastre, justețea politicii partidului de dezvoltare puternică a forțelor de producție — ca factor hotărîtor al progresului multilateral și armonios al întregii societăți. El demonstrează că în centrul întregii opere de edificare a socialismului și comunismului în România se află omul, satisfacerea cerințelor sale de viață materiale și spirituale, ridicarea pe noi trepte de progres și civilizație a întregului nostru popor. (A- 
plauze puternice ; urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“ Asistența, în pi
cioare, aclamă îndelung).

ce în ce mai însemnat în activitatea eco- nomico-socială, în viața întregii societăți. Schimbări calitative esențiale s-au produs și în existența celorlalte categorii de oameni ai muncii. în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate se accentuează apropierea dintre aceste clase și categorii, se întărește conlucrarea dintre ele, se consolidează tot mai mult unitatea și coeziunea întregului nostru popor.Așa cum a subliniat cel de-al XI-lea Congres al partidului, dezvoltarea operei de construcție socialistă și comunistă impune creșterea continuă a rolului și răspunderii clasei muncitoare în întreaga viață socială. Clasa muncitoare va continua să se dezvolte numericește, să-și ridice pregătirea politică, științifică și profesională, să-și sporească participarea efectivă la conducerea treburilor țării, să joace un rol tot mai important în sporirea avuției naționale, în creșterea gradului de civilizație al societății noastre. Totodată, se va accentua procesul de ridicare a nivelului de pregătire profesional-politică a celorlalte clase și categorii sociale, creîn- du-se astfel condițiile trecerii spre treapta superioară a comunismului — societatea fără clase. Pe măsura înaintării spre comunism, vor avea loc dispariția treptată a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală, apropierea dintre munca industrială și cea agricolă, accentuarea procesului de omogenizare a societății, de formare a poporului muncitor unic. Se va făuri astfel societatea unitară a oamenilor muncii — proprietari ai mijloacelor de producție și producători ai bunurilor materiale și spirituale — care își bazează existența pe munca pentru sine și pentru societate.

unităților respective ; practic, nu trebuie» să existe nici un aspect al vieții acestora — inclusiv de ordin social — care să nu stea în atenția organismelor de conducere colectivă ale oamenilor muncii, care să nu fie soluționate în comun de cei ce muncesc. în aceasta se exprimă participarea lor mai activă la conducere, dezvoltarea autoconducerii muncitorești. 
(Aplauze puternice, prelungite). Muncitorii, tehnicienii, specialiștii, cadrele de conducere care fac parte din consilii trebuie să fie conștienți că ei îi reprezintă pe oamenii muncii ce i-au ales, și că răspund în fața acestora pentru felul cum se achită de îndatoririle ce le revin, pentru modul cum asigură desfășurarea activității economico-sociale, creșterea rentabilității economice. în legătură cu aceasta, se impun asigurarea unei mai bune reprezentări în consilii a secțiilor de producție, lărgirea participării la activitatea lor a muncitorilor și maiștrilor. Membrii acestor organisme trebuie să fie la curent cu problemele de bază ale muncii din întreprindere, să cunoască bine conținutul hotărîrilor de partid și de stat, al legilor care privesc domeniul de activitate respectiv, pentru a se putea pronunța în cunoștință de cauză și a participa efectiv la adoptarea deciziilor.în ce privește adunările generale din întreprinderi, acestea funcționează în fapt, în societatea noastră socialistă, ca organe colective de conducere ale proprietarilor și producătorilor. Activitatea adunărilor generale trebuie să fie mai ferm orientată spre dezbaterea problemelor majore ale centralelor și întreprinderilor, în special a planurilor de producție, a măsurilor de creștere 
a eficienței economice, accelerare a introducerii progresului tehnic și științific, întărire a ordinii și disciplinei în muncă, în scopul îndeplinirii în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan. în atribuțiile lor intră preocuparea pentru justa aplicare a reglementărilor privitoare la 

cointeresarea materială a oamenilor muncii — în special a acordului global — pentru ridicarea pregătirii profesionale a muncitorilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale acestora. Adunărilor generale le revin mari răspunderi în analiza și orientarea activității organelor administrative de conducere : ascultînd dările de seamă semestriale, ele sînt chemate să tragă la răspundere pe cei vinovați de menținerea unor neajunsuri în activitatea unității respective. Se impune creșterea continuă a rolului adunărilor generale în conducerea întregii activități, în alcătuirea consiliilor oamenilor muncii, ele urmînd să confirme sau să revoce consiliile sau pe unii membri ai lor. în acest sens, în adunările generale din acest an s-au făcut o serie de propuneri de care va trebui să se țină seama.Fără îndoială că în cadrul lucrărilor congresului, atît în plen, cît și pe secțiuni, se vor dezbate amănunțit, cu exigență, atît experiența pozitivă, cît și lipsurile manifestate în activitatea consiliilor oamenilor muncii și a adunărilor generale din întreprinderi, și se vor face noi propuneri menite să sporească rolul și contribuția acestora în conducerea democratică a vieții noastre economice, în realizarea autoconducerii oamenilor muncii.Pornind de la necesitatea perfecționării în continuare a democrației muncitorești, a creșterii rolului clasei muncitoare, al oamenilor muncii în conducerea nemijlocită a economiei, conducerea partidului a hotărît instituționalizarea Congresului consiliilor oamenilor muncii ca for suprem de conducere a activității în sfera industriei, construcțiilor și transporturilor, el urmînd să se întrunească periodic, o dată la cinci ani. (Aplauze pu
ternice). De asemenea, conducerea partidului consideră necesară constituirea unui organism permanent de conducere, îndrumare și control al consiliilor oamenilor muncii — Consiliul național a] oamenilor muncii din industrie, transporturi și construcții — alcătuit din consiliile de conducere ale unor ministere și organizații economice centrale. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicate

PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII STATULUI SOCIALIST, 
ASIGURAREA PARTICIPĂRII TOT MAI LARGI A MASELOR 

LA CONDUCEREA SOCIETĂȚIIDragi tovarăși,Perfecționarea, în continuare, a activității consiliilor oamenilor muncii și a- dunărilor generale sg j.îpsgrie'.în preocuparea generală, permanentă, a partidului nostru de dezvoltare a democrației socialiste, de lărgire a cadrului de participare a întregului popor la făurirea conștientă a propriului destin, la conducerea societății. Am realizat numeroase organisme și la nivel central care asigură și pe plan național participarea organizată a tuturor categoriilor sociale ale poporului nostru la conducerea societății. în acest fel, partidul nostru înfăptuiește neabătut prevederile Programului — cerință de bază, de altfel, a socialismului și comunismului însuși — creînd o organizare socială de democrație directă, largă, în care poporul își poate spune deschis părerea a- supra oricăror probleme și poate participa nemijlocit la înfăptuirea în viață a întregii noastre politici interne și internaționale. (Aplauze puternice, prelun
gite).în acest sens, o trăsătură definitorie a procesului de perfecționare a activității statului nostru, în etapa actuală, este trecerea unora din funcțiile sale pe seama maselor populare, a colectivelor de oameni ai muncii. Recentele hotărîri ale Comitetului Central privind reeducarea prin muncă a persoanelor care comit abateri și încălcări ale normelor de conviețuire socială și ale legilor țării, precum și cele privind creșterea rolului și răspunderii organizațiilor de partid și de stat, de masă și obștești, ale uniu

FORMAREA OMULUI NOU-MĂREȚUL ȚEL UMANIST, 
REVOLUȚIONAR AL SOCIETĂȚII NOASTREîn conducerea operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, partidul nostru pune un accent deosebit pe educarea socialistă a maselor, pe însușirea concepției revoluționare despre lume și viață și lărgirea orizontului de cunoaștere și cultură a întregului popor, pe formarea atitudinii înaintate față de muncă și societate.Rezultatele acestei ample și consecvente activități se evidențiază în abnegația cu care întregul popor înfăptuiește politica partidului, în realizările deosebite pe care oamenii muncii le obțin în toate domeniile. Trăsăturile omului nou al societății noastre își găsesc expresie în înaltul său patriotism, în atașamentul profund față de cauza socialismului, în fermitatea cu care acționează pentru înfrîngerea oricăror greutăți, în intransigența față de lipsuri, față de orice manifestări ce contravin normelor societății noastre, principiilor eticii și echității socialiste. (Aplauze puternice), înaltele virtuți morale ale oamenilor muncii s-au evidențiat cu putere și în împrejurările grele create de cutremurul de la 4 martie, în eroismul, vitejia, puterea de stăpînire și voința de neîn- frînt dovedite de întregul popor in lichidarea urmărilor catastrofei. în normalizarea vieții economico-sociale a țării și asigurarea mersului neabătut înainte al României pe calea socialismului și comunismului. Toate acestea exprimă esența omului nou pe care îl edificăm în țara noastră odată cu marile transformări revoluționare din societate. Ele demonstrează pregnant schimbările fundamentale petrecute în conștiința, în viața omului. într-adevăr, în România socialistă se ridică un om nou, hotărît să-și creeze o viață liberă, așa cum o do

lor, Consiliul Central de Control Muncitoresc, Consiliul Organizării Economico- Sociale, reprezentanți ai Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliului Național al Femeilor și altor organizații de masă și obștești, precum și din circa 300 de reprezentanți direcți ai oamenilor muncii. Consiliul național se va întruni sistematic pentru a dezbate planul anual al producție industriale și măsurile de realizare a lui, va urmări îndeplinirea hotărîrilor Congresului consiliilor oamenilor muncii, asigurînd totodată conducerea permanentă a activității consiliilor oamenilor muncii și consiliilor de conducere din ministere și celelalte organe centrale.întărirea rolului consiliilor oamenilor muncii și al adunărilor generale impune, în același timp, îmbunătățirea activității organelor sindicale din întreprinderi. Acestea trebuie să acorde o mai mare atenție realizării sarcinilor ce le revin în organizarea inițiativei creatoare a oamenilor muncii, dezvoltarea spiritului gospodăresc, întărirea ordinii și disciplinei în producție, creșterea răspunderii față de problemele generale ale întreprinderii. Sindicatele trebuie să se preocupe, de asemenea, mai intens de soluționarea problemelor sociale, aplicarea legislației muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață, în conformitate cu politica generală a partidului și statului. Ele trebuie să organizeze și să răspundă direct de efectuarea controlului muncitoresc de masă, de realizarea autocontrolului oamenilor muncii.Sarcini importante revin și organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist în mobilizarea uriașei forțe pe care o reprezintă tineretul nostru — ce alcătuiește în multe întreprinderi majoritatea muncitorilor — în stimularea entuziasmului, dinamismului și spiritului novator al tinerei generații pentru promovarea noului în activitatea de producție, pentru realizarea și depășirea obiectivelor planului cincinal, pentru dezvoltarea generală a patriei noastre. (Aplauze pu
ternice).îndeplinirea în condiții tot mai bune a rolului conducător al clasei muncitoare, 

nilor de creație, presei și radioteleviziu- nii, instituțiilor de artă și cultură în activitatea de informare și educare a oamenilor muncii — determinate de cerințele realității noi a societății noastre — exprimă tocmai orientarea și tendințele la care m-am referit, dovedesc creșterea continuă a rolului clasei muncitoare în societate, participarea tot mai largă și directă a maselor populare la conducerea treburilor statului.Trecerea pe primul plan a răspunderii oamenilor muncii în reeducarea celor care comit abateri și încălcări ale normelor de conviețuire socială corespunde principiilor Programului adoptat de Congresul al XI-lea, cerinței obiective de așezare pe baze noi a raporturilor dintre om și societate, de aplicare fermă în viață a principiilor eticii și e- chității socialiste, a normelor socialiste de conviețuire socială. Avînd un caracter profund umanist, aceste măsuri vor stimula, fără îndoială, și mai mult, răspunderea și preocuparea colectivelor din întreprinderi și instituții pentru educarea tinerei generații în spiritul înaltelor virtuți morale și politice ale clasei noastre muncitoare, ale eroicului nostru popor, constructor al socialismului. Folosind tot mai eficient puterea de influențare a oamenilor muncii, vom reuși ca la marea școală a muncii și creației socialiste să formăm cetățeni de nădejde, oameni înaintați, demni de noua civilizație pe care o edificăm — civilizația socialistă și comunistă. (Aplauze puternice, 
prelungite).De asemenea, ținînd seama de bogata 

rește el. (Aplauze puternice, urale ; asis
tența, în picioare, scandează „Ceaușescu 
—P.C.R. !“).Dragi tovarăși,Acționînd consecvent pentru dezvoltarea democrației socialiste, pentru perfecționarea statului, nu uităm însă nici un moment de situația internațională complexă, de faptul că cercurile imperialiste, reacționare, desfășoară din afară împotriva țării noastre, sub diferite forme, o activitate dușmănoasă, inclusiv de spionaj și diversiune, că aceste cercuri mai găsesc, din păcate, unele e- lemente declasate — e drept, puține la număr — gata să le servească, trădîn- du-și patria. De aceea, ne preocupăm permanent de întărirea capacității de apărare a țării, de înzestrarea armatei și ridicarea nivelului ei de pregătire militară și politică, pentru a fi în stare în orice moment să-și îndeplinească îndatorirea de onoare față de patrie, față de popor, față de cauza socialismului in România. (Aplauze puternice, prelungite), în același timp, acordăm toată atenția activității organelor de securitate și miliție care trebuie să apere cuceririle revoluționare și proprietatea socialistă, munca și liniștea oamenilor muncii, ale întregului nostru popor. Și în continuare organele procuraturii și justiției trebuie să acționeze cu fermitate împotriva oricui va încerca să lovească în cuceririle revoluției socialiste, ale poporului nostru, veghind, totodată, la respectarea legilor, a legalității socialiste, astfel ca nimeni să nu se poată sustrage răspunderii, dar, în același timp, nimeni să nu fie arestat și condamnat pe nedrept. 
(Aplauze puternice). Democrația socialistă presupune creșterea continuă a răspunderii fiecărui cetățean, întărirea disciplinei și ordinii sociale ; ea este incompatibilă cu orice manifestare de 

ridicarea la un nivel și mai înalt a activității consiliilor oamenilor muncii trebuie să constituie îndatorirea centrală a organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor. Organele și organizațiile de partid trebuie să asigure unirea eforturilor oamenilor muncii în buna organizare și desfășurare a activității economico-sociale din fiecare întreprindere. Comitetele județene, municipale și orășenești de partid trebuie să acorde o a- tenție deosebită funcționării exemplare a democrației muncitorești în toate unitățile noastre economice și sociale. Ele au datoria să vegheze ca activitatea consiliilor oamenilor muncii și adunările generale să se caracterizeze prin principialitate, spirit critic și autocritic, înaltă responsabilitate față de îndatoririle obștești, grijă pentru valorificarea experienței și înțelepciunii colective a maselor în soluționarea tuturor problemelor. Trebuie pornit permanent de la principiul că adevărata conducere de către partid a activității economice și sociale se exercită în modul cel mai eficient prin integrarea organelor de partid în viața și munca fiecărui colectiv, prin participarea directă, în primele rînduri, a comuniștilor, la lupta pentru aplicarea politicii partidului, pentru buna desfășurare a activității fiecărei unități economico-sociale. (Aplauze puternice). Dispunem în fiecare întreprindere, în fiecare oraș, în fiecare județ de organizații de partid puternice, cu o bogată experiență politică și organizatorică. Este necesar să acționăm cu fermitate pentru sporirea rolului lor în organizarea și conducerea diferitelor compartimente ale societății, în unirea eforturilor clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al XI-lea ai partidului. Trebuie să avem permanent în vedere că numai creșterea tot mai puternică a rolului conducător al partidului în viața societății noastre socialiste va asigura înfăptuirea cu succes a minunatului program elaborat de Congresul al XI-lea. ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a întregii noastre dezvoltări economico-sociale. (Aplauze, 
urale ; asistența. în picioare, scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

experiență pozitivă acumulată în activitatea educativă în anii socialismului, de schimbările calitative produse în rîndul intelectualității noastre, de numărul mare de cadre formate în toate sectoarele muncii politico-ideologice și culturale, pornind de la faptul că la baza întregii activități din acest domeniu stă ideologia clasei muncitoare, concepția materialist-dialectică a partidului, mar- xism-leninismul, Comitetul Central a apreciat că nu mai este necesar controlul preventiv, din afară, asupra instituțiilor de informare și de artă, răspunderea activității lor urmînd să treacă asupra conducerilor colective respective. Desigur, nu este vorba de a lichida orice control, ci de înlocuirea controlului administrativ, birocratic, cu un control de partid, cu creșterea răspunderii comuniștilor, a cadrelor ce lucrează în acest sector, cu un control nemijlocit al maselor de oameni ai muncii. Lichidarea în țara noastră a cenzurii — cum i se spune — ilustrează stadiul înalt la care a ajuns societatea românească, superioritatea ei, încrederea în capacitatea celor care lucrează în acest domeniu de a aplica ferm în viață politica partidului, creșterea nivelului politic-cultural al maselor largi populare. Această măsură este o nouă expresie a democratismului societății noastre, a marilor drepturi și libertăți de care se bucură oamenii muncii în România, inclusiv în exprimarea opiniilor prin intermediul presei, în creația literar-artis- tică, a posibilităților nelimitate ale maselor de a participa la dezvoltarea vieții spirituale. (Aplauze puternice).

dezordine, anarhie, cu lipsa de răspundere față de interesele patriei, ale întregului nostru popor. De aceea, ac- ționînd cu fermitate în spiritul Programului elaborat de Congresul al XI-lea, vom dezvolta necontenit formele de participare organizată, largă, a maselor populare la conducerea societății, luînd măsuri, totodată, pentru ca nimeni să nu poată, în nici un fel, dăuna construcției socialiste, intereselor națiunii noastre socialiste. Așa considerăm că ne facem datoria față de popor și națiunea noastră, față de cauza socialismului și comunismului în România. (Aplauze puterni
ce, îndelungate. Asistența, în picioare, 
scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“).Dragi tovarăși,Pornind de la sarcinile stabilite de Congresul al XI-lea al partidului și de Congresul educației politice și al culturii socialiste, este necesar să ridicăm la un nivel și mai înalt activitatea poli- tico-educativă, folosind în acest scop toate mijloacele de care dispune societatea noastră. în acest cadru — așa cum am subliniat și la recenta plenară a Comitetului Central al partidului — sarcini deosebite revin presei și radio- televiziunii, care trebuie să-și sporească contribuția la informarea opiniei public3, la educarea socialistă a maselor, la cultivarea principiilor eticii și echității socialiste în toate domeniile vieții sociale. Organele colective de conducere a presei — create pe baza recentei hotărîri a Comitetului Central al partidului — au îndatorirea de a acționa cu toată hotărîrea pentru îmbunătățirea conținutului publicațiilor, creșterea rolului lor în generalizarea experienței pozitive și combaterea intransigentă a oricăror concepții și manifestări
(Continuare in pag. a V-a)
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a IV-a)ce contravin principiilor noi de viață, dăunează intereselor societății noastre. Trebuie să asigurăm ca în paginile ziarelor noastre centrale și locale să-și facă loc părerile critice ale oamenilor muncii, astfel ca aceștia să poată participa șl pe această cale la perfecționarea activității noastre economico-sociale. (Aplau

ze puternice). Presa și radioteleviziunea trebuie să promoveze neabătut concepția revoluționară a partidului nostru, să contribuie tot mai activ la unirea și mobilizarea maselor în înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, să asigure exprimarea largă a părerilor și propunerilor oamenilor muncii, devenind a- devărate tribune ale democrației socialiste, instrumente eficiente de perfecționare a organizării și conducerii societății.Așa cum am arătat la Conferința pe țară a scriitorilor, ca și la plenara Comitetului Central al partidului, uniunilor de creație le revin răspunderi tot mai
ÎNTĂRIREA FORJELOR SOCIALISMULUI, REALIZAREA 
PROGRESULUI SOCIAL, CONSOLIDAREA DESTINDERII, 

SECURITĂȚII Șl PĂCII ÎN ÎNTREAGA LUME - OBIECTIVE 
FUNDAMENTALE ALE POLITICII EXTERNE PROMOVATE 

DE PARTIDUL Șl STATUL NOSTRUStimați tovarăși,Asigurînd progresul susținut al economiei naționale, desfășurarea cu succes a operei de edificare a socialismului în patria noastră, poporul român își aduce, totodată, contribuția la cauza întăririi forțelor socialismului, progresului social și păcii în lume, participă activ la întreaga viață internațională, la soluționarea constructivă a marilor probleme ce confruntă astăzi omenirea.în politica noastră externă pornim de la realitățile și cerințele obiective ale dezvoltării lumii contemporane, de la profundele schimbări revoluționare, naționale și sociale, petrecute pe arena mondială, de la mutațiile care au loc în raportul internațional de forțe, ca rezultat al afirmării tot mai puternice a voinței popoarelor de a pune capăt pentru totdeauna vechii politici imperialiste și colonialiste, de a se dezvolta libere, deplin stăpîne pe destinele lor. (Aplauze 
puternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).O caracteristică fundamentală a epocii contemporane a reprezintă creșterea ro-r lului clasei muncitoare în transformarea înnoitoare a societății umane, în lupta pentru o politică nouă, pentru pace și progres în lume. Clasa muncitoare se afirmă tot mai puternic ca purtătoarea celor mai înalte idealuri de libertate socială și independență națională a popoarelor. întărirea unității clasei muncitoare din fiecare țară, dezvoltarea alianței și colaborării cu țărănimea, cu celelalte categorii sociale, creșterea solidarității internaționale fac să sporească și mai mult influența sa asupra dezvoltării sociale contemporane.Deși, în ultima vreme, în lume se conturează tot mai pregnant un curs nou, spre destindere și colaborare, trebuie arătat că mai există încă forțe ce pot pune în pericol pacea și securitatea mondială. Iată de ce popoarele, forțele înaintate de pretutindeni, în frunte cu clasa muncitoare, trebuie să-și unească 

mari-în îndrumarea și orientarea literaturii și artei, în stimularea eforturilor membrilor lor de a răspunde cît mai bine înaltelor exigențe de ordin ideologic, educativ și artistic pe care societatea noastră le pune în fața culturii noi, socialiste. Consiliile de conducere colectivă ale instituțiilor cultural-artistice au datoria să-și sporească contribuția la e- ducarea socialistă a oamenilor muncii, militînd pentru răspîndirea în mase a unei arte cu profund mesaj revoluționar, umanist. Festivalul național „Cîntarea României" a evidențiat strălucita forță creatoare a poporului, sensibilitatea și geniul său artistic, capacitatea sa de a îmbogăți în continuare tezaurul nostru spiritual. Dezvoltînd experiența primei ediții a Festivalului, va trebui acționat pentru antrenarea și mai puternică a maselor de oameni ai muncii de la orașe și sate în această amplă operă de făurire și răspîndire a culturii noi de către poporul însuși. O atenție deosebită trebuie acordată activității politico-edu- 

și mai mult eforturile pentru promovarea unei politici noi, de egalitate și respect între state, pentru crearea unui climat de securitate și colaborare internațională, în cadrul politicii noastre externe acordăm o atenție deosebită dezvoltării prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, acționăm consecvent pentru întărirea unității lor, convinși că aceasta corespunde intereselor generale ale socialismului, contribuie la creșterea influenței sale în lume, la promovarea unei politici de pace pe plan internațional. (A- 
plauze puternice). Lărgim și intensificăm, de asemenea, colaborarea și solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare, cu ‘țările nealiniate, cu toate statele care pășesc pe calea afirmării libere, independente. în spiritul coexistenței pașnice, dezvoltăm relații ample, multilaterale, cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de o- rînduire socială.Așezăm ferm la baza raporturilor noastre externe și milităm pentru Întronarea în întreaga viață internațională a singurelor principii ce pot chezășui pacea și colaborarea — deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul In treburile interne și avantajul reciproc, nerecurgerea la forță și la amenințarea cu folosirea forței, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naționale, pe destinele sale. (A- 
plauze puternice).România participă activ la eforturile pentru înfăptuirea în viață, ca un tot unitar, a Actului final al Conferinței de la Helsinki, acordînd o deosebită importanță lucrărilor pregătitoare ale reuniunii din toamnă de la Belgrad, chemată să adopte măsuri concrete pentru accelerarea procesului de edificare a unui climat de încredere, colaborare și destindere pe continentul nostru. Considerăm necesar să se acționeze cu mai multă energie pentru dezvoltarea unei largi și neîngrădite conlucrări între statele europene, fără deosebire de orîn- 

cative desfășurate în întreprinderi și instituții, organizării activității cultural- artistice și sportive de masă.Chezășia îndeplinirii cu succes a sarcinilor de mare răspundere ce revin instituțiilor noastre ideologice și culturale o constituie exercitarea la un nivel tot mai înalt a rolului conducător al partidului în acest domeniu, orientarea acestor sectoare în concordanță cu cerințele noii etape de dezvoltare a societății românești, intensificarea controlului maselor populare asupra activității politico-educative.Fără îndoială că perfecționarea în continuare a organizării și conducerii societății, adîncirea democrației socialiste, intensificarea muncii de educare și formare a omului nou vor determina un nou și puternic avînt în construcția noii orîn- duiri sociale, în înflorirea multilaterală a patriei, în dezvoltarea umanismului revoluționar al societății noastre care pune pe primul plan bunăstarea și fericirea o- mului, a întregului popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

duire socială, precum și pentru trecerea la măsuri efective de dezangajare militară, fără de care nu pot fi concepute pacea și securitatea Europei, a întregii lumi.Profund îngrijorați de situația existentă în Orientul Mijlociu, unde, după cum arată faptele, lucrurile sînt departe de a fi liniștitoare, ne pronunțăm pentru soluționarea politică rapidă a conflictului din această zonă. Țara noastră a considerat și consideră că perpetuarea ocupației de teritorii străine este incompatibilă cu,dreptul internațional și aduce prejudicii grave nu numai păcii din această zonă, ci și intereselor propriului popor. Iată de ce România consideră că în realizarea unei păci trainice și juste în Orientul Mijlociu trebuie să se pornească de la retragerea trupelor is- raeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționarea problemei poporului palestinean în conformitate cu interesele și aspirațiile sale legitime — inclusiv de a-și constitui un stat național propriu — asigurarea independenței și suveranității tuturor statelor din această zână? Este necesar să se acționeze cu perseverență pentru reluarea într-un timp cît mai apropiat a Conferinței de la Geneva, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și pentru participarea mai activă la soluționarea conflictului a Organizației Națiunilor Unite.Profund atașată idealurilor de libertate și independență ale națiunilor, România sprijină din toate puterile lupta pentru eliberarea națională a popoarelor asuprite, militează ferm pentru lichidarea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, a politicii rasiste și de apartheid, a oricărei forme de dominație străină asupra altor popoare. Sîn- tem alături de popoarele din Namibia și Zimbabwe, de lupta lor pentru libertate și neatîrnare. Condamnăm energic acțiunile agresive ale rasiștilor rhodesi- eni și ne manifestăm întreaga solidaritate cu lupta poporului mozambican 

pentru apărarea libertății și independenței patriei. (Vii aplauze).Imperialismul, colonialismul și neoco- lonialismul au lăsat nerezolvate numeroase probleme complicate pe continentul african, ca și pe alte continente de altfel. Ca prieteni ai popoarelor atrica- ne, ne pronunțăm în modul cel mai ho- tărît pentru evitarea încercării de soluționare a acestor probleme pe calea forței, care nu poate folosi decît cercurilor imperialiste, nu poate genera decît noi conflicte și stări de tensiune. Este necesar să se facă totul pentru reglementarea diferendelor pe calea tratativelor politice, pașnice, între țările direct interesate, pe baza respectului deplin al libertății și independenței fiecărui popor.Este o realitate incontestabilă că lupta împotriva imperialismului, a neocolonialismului nu s-a încheiat, ea exprimin- du-se cu putere în lupta popoarelor de a deveni deplin stăpîne pe bogățiile naționale, de a se dezvolta de sine stătător pe calea progresului economic și social. Tocmai de aceea consolidarea independenței naționale, crearea unei economii proprii puternice, dezvoltarea unei industrii capabile să asigure punerea largă în valoare a resurselor materiale și umane, organizarea producției agricole pe baze moderne au o însemnătate primordială pentru tinerele state independente, sînt esențiale pentru asigurarea adevăratei lor independențe și suveranități. (Aplauze puternice).Lichidarea stării de subdezvoltare — creată ca urmare a îndelungatei politici imperialiste, colonialiste, care a dus la împărțirea lumii în țări bogate și sărace — se impune ca un imperativ esențial al lumii contemporane. Din propria noastră experiență știm că rolul decisiv în înlăturarea înapoierii economice revine înseși țărilor rămase în urmă, strădaniilor lor proprii. în același timp, este imperios necesar ca eforturile lor să fie sprijinite printr-o largă colaborare internațională, bazată pe principii de deplină egalitate și dreptate. Statele care au posedat colonii au în această privință îndatoriri și obligații deosebite. România militează activ pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să favorizeze progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, accesul lor larg la cuceririle științei și tehnicii moderne. Noi apreciem că a- ceasta este o condiție esențială nu numai a propășirii țărilor slab dezvoltate, ci un factor de bază al mersului înainte al tuturor statelor, al stabilității e- conomiei mondiale. De aceea la instaurarea noii ordini economice trebuie să conlucreze toate statele, întreaga comunitate umană. Considerăm necesar ca, în acest cadru, țările socialiste să aducă o contribuție mai activă la sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, la soluționarea problemelor complexe ale vieții internaționale.Ținînd seama de proporțiile uriașe ale cursei înarmărilor, de pericolul pe care ea îl reprezintă, România consideră vitală intensificarea luptei pentru dezarmare generală și, în primul rînd, pentru dezarmarea nucleară. Este de înțeles că în primele rînduri ale acestei lupte se află clasa muncitoare, masele populare, care suportă pe umerii lor povara cheltuielilor militare ; așa cum este de înțeles că socialismul, prin însăși esența sa, este incompatibil cu războiul — deci cei care se pronunță pentru socialism trebuie să fie în primele rînduri în lupta pentru dezarmare și pace ! (Aplauze pu
ternice, prelungite). Clasa muncitoare, organizațiile sale revoluționare, mișcarea socialistă s-au pronunțat întotdeauna cu hotărîre împotriva războiului, a înarmărilor, au luptat pentru pace și înțelegere între națiuni. în momentul de față considerăm că trebuie făcut totul pentru trecerea la măsuri concrete de reducere a trupelor și armamentelor, desființarea 

blocurilor și a bazelor militare străine, pentru crearea unei atmosfere internaționale de încredere și colaborare. Sesiunea Organizației Națiunilor Unite pentru dezarmare, care urmează să aibă loc anul viitor, trebuie să adopte hotărîri concrete care să deschidă perspective înfăptuirii dezarmării și asigurării păcii mondiale.Soluționarea problemelor deosebit de complexe ale lumii contemporane impune participarea activă la viața internațională, în condiții de deplină egalitate, a tuturor statelor. Trebuie să se creeze condiții de participare egală a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, profund interesate în abolirea politicii imperialiste, în promovarea unei politici noi, echitabile, de conlucrare activă între națiuni. România militează ferm pentru democratizarea relațiilor internaționale, pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme mondiale în soluționarea problemelor majore ale contemporaneității, în crearea unui climat de pace și securitate în lume — pornind de la convingerea că aceasta corespunde pe deplin atît intereselor întregului nostru popor, cît și cauzei tuturor popoarelor lumii. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Acționînd în spiritul bogatelor sale tradiții internaționaliste, Partidul Comunist Român întărește colaborarea și solidaritatea internațională cu toate partidele comuniste și muncitorești, militează activ pentru întărirea unității și coeziunii lor pe baza stimei și respectului reciproc. Zilele acestea s-a împlinit un an de la Conferința partidelor comuniste și muncitorești de la Berlin, care s-a înscris ca un moment important în afirmarea noilor principii de relații între partide, a unității de tip nou în mișcarea comunistă și muncitorească internațională, în întărirea solidarității comuniștilor în lupta pentru destindere, securitate și pace în Europa și în întreaga lume. Noi pornim de la realitatea că partidele comuniste și muncitorești își desfășoară activitatea într-o mare diversitate de situații și împrejurări determinată de particularitățile istorice, sociale și naționale diferite de la țară la țară și, de aceea, o condiție fundamentală a succesului misiunii lor istorice este aplicarea creatoare a socialismului științific la realitățile concrete, pentru găsirea căilor și soluțiilor celor mai potrivite cerințelor luptei revoluționare, transformării înnoitoare a societății. A- ceasta impune respectarea riguroasă a dreptului fiecărui partid de a-și stabili în mod autonom, de sine stătător, linia politică, strategia și tactica revoluționară, fără nici o ingerință din afară, instaurarea unor relații între partide bazate pe deplină egalitate, stimă și respect reciproc. Este de la sine înțeles că nu mai poate exista un centru conducător în mișcarea comunistă internațională. Desigur, ținînd seama de marea diversitate de condiții în care acționează partidele comuniste și muncitoreștii este inevitabil ca în modul de abordare și soluționare a problemelor să apară deosebiri de păreri, chiar și divergențe cîteodată. Acestea trebuie dezbătute în mbd științific, într-un climat de stimă și respect reciproc, evitîndu-se invectivele de orice fel, manifestîndu-se maximum de considerație pentru opinia celorlalți. Este, fără îndoială, dreptul fiecărui partid de a adopta poziția care corespunde cel mai bine cerințelor dezvoltării democratice a țării respective, trecerii societății spre socialism. Esențialul este însă ca, abordînd în acest fel problema, să nu se ajungă în nici un fel la contrapunerea unor concepții sau căi de construcție socialistă altora. Să nu se contrapună socialismul ce urmează a fi construit în unele țări socialismului care s-a construit și se dezvoltă într-un număr mare de țări. Numai abordînd în felul 

acesta problema se poate acționa în spirit comunist, în spiritul revoluționar, al progresului, al cauzei clasei muncitoare, al intereselor socialismului. (Vii aplauze). Numai pe o bază principială se pot a- sigura solidaritatea partidelor comuniste și muncitorești, făurirea unității de tip nou în lupta consacrată idealurilor de pace, progres și bunăstare, pentru independența și solidaritatea tuturor popoarelor. (Aplauze puternice).Pornind de la necesitatea întăririi unității clasei muncitoare, partidul nostru dezvoltă, în același timp, relații de colaborare și solidaritate cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu alte partide și organizații revoluționare, în dorința de a promova o largă colaborare internațională cu toate forțele progresiste în lupta pentru o politică de pace și securitate, pentru democrație, pentru soluționarea problemelor popoarelor în conformitate cu interesele lor.Evenimentele contemporane relevă cu tot mai multă putere rolul hotărîtor pe care clasa muncitoare, masele populare, popoarele însele îl au în dezvoltarea cursului vieții internaționale, în soluționarea problemelor pe o cale democratică, în interesul păcii și colaborării internaționale. Unirea și conlucrarea strîn- să a tuturor forțelor înaintate reprezintă un factor determinant pentru accelerarea schimbărilor înnoitoare în societatea contemporană, pentru instaurarea unei politici noi, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră. (Aplauze puternice, prelungite).De la înalta tribună a Congresului consiliilor oamenilor muncii doresc să afirm încă o dată, cu putere, hotărîrea de neclintit a României socialiste, a Partidului Comunist Român, de a acționa și în viitor, cu toată fermitatea, pentru a contribui la destinderea internațională, la o politică nouă, pentru progres, pentru pace și colaborare între toate popoarele lumii. (Vii aplauze, 
puternice urale; asistența, în picioa
re, scandează îndelung „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).Stimați tovarăși,Fără îndoială că lucrările Congresului consiliilor oamenilor muncii vor face o amplă analiză a activității de pînă acum, în spiritul exigenței, al unei înalte responsabilități, al criticii și autocriticii, dezvăluind cu curaj lipsurile și neajunsurile ce s-au manifestat, punînd în evidență cu putere marile realizări obținute în înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea.Sînt convins că desfășurarea lucrărilor congresului va duce la hotărîri care vor da un imbold și mai puternic activității clasei noastre muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, vor spori rolul consiliilor oamenilor muncii, al organelor și organizațiilor de partid în toate domeniile de activitate.Ca reprezentanți ai clasei noastre muncitoare, ai oamenilor muncii, avem răspunderea de a adopta hotărîri care să corespundă pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni. Doresc să exprim convingerea că, în activitatea noastră comună, vom adopta măsuri care să corespundă așteptărilor clasei noastre muncitoare, întregului nostru popor.Cu această convingere, doresc, în încheiere să urez lucrărilor Congresului succes deplin ! Să se încheie cu rezultate cît mai bune, care să determine un nou avînt al întregii noastre activități ! (A- 
plauze puternice, prelungite ; urale. Asis
tența, in picioare, scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“ Toți cei prezenți în marea sală 
a Congresului ovaționează, într-o atmo
sferă plină de înflăcărare, pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Comitetul 
său Central, pentru secretarul general 
al partidului și președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, au început, luni 11 iulie, 
în Capitală, lucrările primului Con
gres al consiliilor oamenilor mun
cii din industrie, construcții și 
transporturi. Congresul se în
scrie ca un eveniment de mare în
semnătate și semnificație în viata 
social-politicâ a tării, in ampla si 
rodnica activitate pe care o desfă
șoară poporul nostru, sub condu
cerea partidului, pentru progresul 
mai rapid al economiei naționale, 
pentru înflorirea continuă a pa
triei. pentru ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual, pentru 
înfăptuirea Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României 
spre comunism.

Convocat din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. congresul 
reunește peste 10 000 de reprezen
tanți ai consiliilor oamenilor mun
cii din întreprinderile și centrale
le industriale dm întreaga tară, 
fiind cel mai larg forum al cla
sei noastre muncitoare, clasa con
ducătoare a societății, principala 
promotoare a progresului economi- 
co-social al patriei. El constituie un 
nou și strălucit moment de afirma
re a democrației noastre socialiste, 
o expresie grăitoare a participării 
efective, nemijlocite, a celor ce 
muncesc. în dubla lor calitate de 
producători si proprietari ai mij
loacelor de producție, la organiza
rea si conducerea întregii activități 
economice, sociale si politice.

Lucrările marelui forum sînt găz
duite de pavilionul central al Com
plexului expozițional din București, 
care. împodobit sărbătorește, cu
noaște atmosfera caracteristică eve
nimentelor de seamă. Steaguri ro
șii si tricolore își îngemănează fal
durile. încadrind portretul tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Pe roton
da vastei săli strălucesc stemele 
Partidului Comunist Român și Re
publicii Socialiste România, iar ne 
mari pancarte sînt înscrise urările : 
..Trăiască Partidul Comunist 
Român. în frunte cu secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceausescu 1“ ..Trăiască si înflo
rească scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România !“

In sală sînt prezenți. ca invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Con
siliului de Stat Si ai guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, acti

viști de partid și de stat, perso
nalități științifice si culturale.

Sînt de fată șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum si corespondenți ai presei 
străine. «

Ora 8. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. sosește în sală. însoțit de cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului. Participanții la 
congres aplaudă îndelung, scan
dează cu însuflețire ..Ceaușescu — 
P.C.R. 1“

Luînd cuvîntul. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Declar deschise lucrările Con
gresului consiliilor oamenilor mun
cii. primul congres al clasei mun
citoare. stăpină pe destinele sale, 
proprietară a mijloacelor de Pro
ducție. care se reunește pentru a 
dezbate căile de accelerare a în
făptuirii Programului elaborat de 
Congresul al XI-lea de ridicare a 
tării noastre pe noi trepte de pro
gres și civilizație.

In numele Comitetului Central 
al partidului, al Consiliului de Stat, 
al guvernului, precum și al meu 
personal, adresez tuturor partici- 
panților la congres, clasei munci
toare, tuturor oamenilor muncii, 
întregului nostru popor un salut căl
duros și cele mai bune urări".

Are loc apoi alegerea organelor 
de conducere ale congresului. To
varășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, a 
spus :

„Avînd în vedere importanta po
litică deosebită a primului Congres 
al consiliilor oamenilor muncii din 
industrie, construcții și transporturi, 
vă rog să-mi permiteți să-mi în
deplinesc mandatul încredințat de 
reprezentanții delegaților tuturor 
județelor și ai municipiului Bucu
rești de a propune ca în înalta 
funcție de președinte al celui mai 
reprezentativ forum democratic al 
clasei muncitoare să fie ales secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu".

Propunerea este primită cu bucu
rie, cu profundă satisfacție de în
treaga asistentă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
ales președinte al congresului, prin 
votul entuziast și unanim al miilor 
de participants ei reafirmînd, direct 

și cald, sentimentele de dragoste, 
stimă și recunoștință ale întregului 
popor fată de partid, fată de se
cretarul său general, pentru în
țelepciunea si fermitatea dovedite 
în conducerea destinelor națiunii pe 
calea făuririi unei vieți demne si 
prospere, pentru preocuparea sta
tornică de a asigura perfectionarea 
și adincirea democrației noastre so
cialiste. cadrul cel mai fertil de 
participare a tuturor oamenilor 
muncii la dezbaterea problemelor 
fundamentale ale activității econo
mico-sociale. la adoptarea hotărîri- 
lor privind prezentul socialist si 
viitorul comunist al tării.

în continuare este ales prezidiul 
congresului, din care fac parte 

Prima zi a lucrărilor
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășul Manea Mănescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazckas, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Ver
det, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Ion 
Iliescu, Ștefan Mocufa, Vasile Pa- 
tilinet. Mihai Telescu, Richard 
Winter, Constantin Dăscălescu și 
Ion Stănescu, Mihai Marinescu și 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
niștri ai guvernului.

Din prezidiu fac parte, de ase
menea. primi-secretari ai comitete
lor județene de partid, miniștri, 
vechi militanți ai mișcării comu
niste din tara noastră, conducători 
de centrale și unități industriale, 
din construcții și transporturi, se
cretari ai unor comitete de partid 
și U.T.C., președinți ai comitetelor 
de sindicat din întreprinderi, mun
citori, ingineri, economiști, maiștri, 
tehnicieni.

Mulțumind în numele prezidiului 
și al său personal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a asigurat pe 
participanți că dezbaterile congre
sului se vor desfășura într-o atmo

sferă de lucru. în spiritul exigenței 
revoluționare, pentru a se incheia 
cu rezultate cît mai bune.

Lucrările sînt conduse apoi de 
tovarășul Ilie Verdet, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Congresul aprobă in unanimitate 
propunerile privind secretariatul și 
comisia de redactare a proiectului 
de rezoluție a congresului. Se 
adoptă, după aceea, in unanimitate, 
următoarea ordine de zi :

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România: „Creșterea rolului cla
sei muncitoare, al consiliilor oame- 

nllor muncit in conducerea activi
tății economico-sociale, în realiza
rea programului partidului de dez
voltare a industriei socialiste, a în
tregii economii naționale, de ridi
care a bunăstării poporului și per
fecționare continuă a democrației 
socialiste".

— Realizarea și depășirea sarci
nilor ce revin unităților industriale, 
de construcții, transporturi, cerce
tare și proiectare din Planul na
țional unic de dezvoltare eoono- 
mico-socială a României în anul 
1977 și pe întregul cincinal.

— îndeplinirea planului de inves
tiții și de punere în funcțiune a ca
pacităților de producție, atingerea 
parametrilor proiectați, reducerea 
cheltuielilor de producție și a con
sumului de materiale de con
strucții.

— Afirmarea revoluției tehnico- 
științifice in toate sectoarele de ac
tivitate, sporirea aportului cercetă
torilor și tehnologilor la moderni
zarea proceselor de producție și 
accelerarea progresului tehnic, creș
terea rapidă a productivității mun
cii. pentru sporirea generală a efi
cienței economice.

— Organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, pregătirea for
ței de muncă, ridicarea calificării 
profesionale a cadrelor, perfecțio
narea activității consiliilor oameni
lor muncii pentru îndeplinirea atri
buțiilor conferite de lege, lărgirea 
și adîncirea democrației muncito
rești, atragerea maselor la condu

cerea și organizarea întregii acti
vități economico-sociale.

— Programul de măsuri cu pri
vire la trecerea treptată la redu
cerea duratei săptămînii de lucru.

— Programul de măsuri cu pri
vire la creșterea nivelului de trai 
al populației în perioada 1977—1980.

Sînt aprobate apoi, in unanimi
tate, regulamentul de desfășurare a 
lucrărilor congresului, organizarea 
secțiunilor congresului — cuprin- 
zind principalele ramuri de produc
ție și domenii de activitate — pre
cum și prezidiile secțiunilor.

Adresindu-se congresului, tova
rășul Ilie Verdet a spus:

„Sînt convins că exprim voința 
unanimă a participanților la con

gres. la acest înalt forum al clasei 
muncitoare, al tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderile indus
triale, de construcții, transporturi 
și centralele industriale ca. intrînd 
in ordinea de zi, să invit să ia 
cuvîntul pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România".

In aclamațiile participanților, ia 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Ampla expunere a secretarului 
general al partidului este urmărită 
cu deosebită atenție, cu deplină a- 
probare și satisfacție, ea fiind sub
liniată, în repetate rînduri, cu pu
ternice și vii aplauze, eu urale și 
ovații.

La încheierea expunerii, în sală 
domnește o atmosferă însuflețită, 
de vibrant patriotism. Se scandea
ză pentru Partidul Comunist Ro
mân. pentru Republica Socialistă 
România. Sînt rostite, cu dragoste 
și prețuire, numele atit de scumpe 
tuturor, aflate într-o firească și 
simbolică alăturare, „Ceaușescu— 
P.C.R. !“.

în numele clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii din în
treaga țară. români. maghiari, 
germani și de alte naționalități, pe 
care îi reprezintă la acest mare 
forum, participanții exprimă de
plina adeziune la politica internă 
și externă a partidului și statului, 
hotărirea de a milita neabătut pen
tru înfăptuirea el, angajamentul 

ferm de a-și pune energia creatoa
re, forța de gindlre și puterea de 
muncă în slujba realizării exem
plare a importantelor sarcini cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a obiectivelor 
Congresului al XI-lea, a prevede
rilor cincinalului revoluției tehnico- 
științifice, ridicării patriei pe culmi 
tot mai înalte de progres, creșterii 
prestigiului și rolului României so
cialiste în lume.

★
în cursul după-amiezii, lucrările 

congresului au continuat pe sec
țiuni.

IN SECȚIUNEA PENTRU BAZA 
DE MATERII PRIME, COMBUS
TIBIL ȘI ENERGETICA din pre
zidiu fac parte tovarășii Ilie Verdet, 
Emil Drăgănescu. Mihai Dalea, 
Constantin Băbălău. ministrul mi
nelor. petrolului si geologiei. Maxim 
Berghianu. ministrul aprovizionării 
tehnico-materiale și controlului gos
podăririi fondurilor fixe. Trandafir 
Cocârlă, ministrul energiei electri
ce, George Homoștean. prim-secre
tar al Comitetului județean Alba al 
P.C.R., Ion Negrea, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al P.C.R.. 
Gheorghe Pop. prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R., loan Mineu. adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului si geo
logiei. director general al Centralei 
cărbunelui Petroșani. Elena Milita- 
ru. secretara comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea „Energopetrol" 
Cîmpina. Attila Racz. directorul în
treprinderii miniere Bălan — jude
țul Harghita. Nicolae Țilivea. direc
torul Trustului petrolului Pitești.

La dezbateri au luat cuvîntul 
George Homoștean. prim-secretar 
al Comitetului județean Alba al 
P.C.R.. loan Mineu, adjunct al mi
nistrului minelor, petrolului și geo
logiei, director general al Centralei 
cărbunelui Petroșani. Gheorghe Co- 
jocaru. președintele comitetului sin
dicatului de la Exploatarea minieră 
Petrila — județul Hunedoara. Ilari- 
on Botez, directorul întreprinderii 
Flectrocentrale Borzești — județul 
Bacău. Nicolae Țilivea. directorul 
Trustului petrolului Pitești. Gheor
ghe Sola, secretarul comitetului de 
partid de la Schela de extracție Ti
mișoara. Iosif Fodor. directorul In
stitutului de cercetări si proiectări 
miniere Cluj-Napoca. Dan Rădules
cu. adiunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei. Beniamin 
Coapsi. secretarul comitetului d° 
nartid de la întreprinderea minieră 
Sărmășag — județul Sălaj. Remus 
Moraru, maistru la Schela Moreni — 
județul Dîmbovița. Zaharia Boholț, 

directorul Bazei județene de aprovi
zionare tehnico-materială Brașov, 
Virgil Popovici. director general al 
Centralei gaz-metan Mediaș. Ion 
Popescu, directorul întreprinderii 
Electrocentrale Rovinari, Dumitru 
Nistor. adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini. 
Maxim Berghianu. ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe, 
Emil Fekete. directorul întreprin
derii miniere Dobrești — jude
țul Bihor. Igor Bădascu. direc
torul Exploatării miniere Rod- 
na — județul Bistrița-Năsăud. Io
nel Bozdog. directorul întreprin
derii miniere Roviriari, Constan
tin Lucache. maistru la întreprin
derea de rețele electrice Iași. 
Aurel Lăpușcă. director general al 
Centralei minereurilor neferoase 
Deva, Emil Ignat, secretarul comi
tetului de partid de la Exploatarea 
minieră Miorcani — județul Boto
șani, Arcadie Boroș. directorul în
treprinderii miniere Căpeni — ju
dețul Covasna, Traian Mois. secre
tarul comitetului de partid de la 
Exploatarea minieră Turț — ju
dețul Satu Mare, Gheorghe Ol- 
teanu, directorul întreprinderii 
Electrocentrale Doicești — ju
dețul Dimbovița. Ion Giura. direc
torul întreprinderii miniere Baia 
de Arieș — județul Alba. Mircea 
Alexandrescu. directorul Schelei 
Videle — județul Teleorman. Ste- 
lian Dediu. directorul întreprinde
rii Electrocentrale „Porțile de Fier", 
Sebastian Stavăr. director de uzină 
la Combinatul siderurgic Galați.

IN SECȚIUNEA PENTRU IN
DUSTRIA METALURGICA ȘI 
CONSTRUCȚII DE MAȘINI din 
prezidiu fac parte tovarășii Gheor
ghe Oprea. Virgil Trofin. Ion Co
man, Ștefan Mocuța. Mihai Mari
nescu. viceprim-ministru al guver
nului. Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice. loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini, Nicolae Constantin, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Galati al P.C.R.. Ilie Rădulescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R.. Nicolae 
Iosif, director general al Centralei 
industriale de utilaj tehnologic și 
material rulant București. Dumitru 
Mihai, directorul întreprinderii de 
autoturisme Pitești. Coralia Săndu- 
lescu. secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea de fe
rite Urziceni. Constantin Savu, di
rector general al Centralei indus
triale siderurgice Reșița.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Congresul consiliilor oamenilor muncii din industrie, 
construcții și transporturi

Prima zi a lucrărilor
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La dezbateri au luat cuvîntul : 
Ilie Rădulescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.. Ion Geambașu. director gene
ral al Centralei industriale pentru 
echipamente de telecomunicații si 
automatizări București, Vasile Sav, di
rectorul întreprinderii de țevi din 
Roman, Virgil Florea, director gene
ral adjunct al întreprinderii „Trac- 
torul“ Brașov, Ion Bota, director la 
întreprinderea mecanică Cugir, Vasi
le Ciornei, directorul întreprinderii 
de utilaj chimic Ploiești, Mihai Ca- 
raiman, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea metalur
gică Bacău. Ioan Blag, directorul în
treprinderii ..Nicovala" Sighișoara, 
Mircea Șuteu. directorul Combinatu
lui metalurgic Tulcea. Aurel Ciorugă, 
directorul întreprinderii de vagoane 
Arad, Vasile Cădar. directorul între
prinderii .,Unio“ Satu Mare. Takacs 
Otto, directorul întreprinderii ..Oțe
lul roșu" Caras-Severin. Petrică 
Șerban, directorul întreprinderii 
..Ciocanul" Nădrag. Gheorghe Stoi
ca. secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea mecanică Mus
cel. Adriana Moraru. prim-secretar 
al Comitetului de partid al secto
rului 2 București, Nicolae Ecobici, 
directorul Întreprinderii de tractoare 
și mașini agricole Craiova. Constan
tin Popescu, directorul Uzinei de 
piese de schimb și reparații siderur
gice Galati. Mihai Moraru. directo
rul întreprinderii de utilai greu 
..Progresul" Brăila. Bokor Francisc, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de aparatai electric 
auto Sf. Gheorghe. Mircea Simovici. 
directorul întreprinderii de rulmenți 
din Bîrlad. Eugen Tom a. directorul 
întreprinderii de utilai tehnologic 
Buzău. loan Giurgea, directorul în
treprinderii ..Unirea" Cluj-Napoca, 
Aurel Ocoș. directorul întreprinderii 
..Balanța" Sibiu. Gheorghe Dinescu, 
directorul întreprinderii de prelu
crare a aluminiului Slatina. Onofrei 
Paracsan. directorul întreprinderii 
metalurgice Iași. Aurel Chifan. di
rectorul întreprinderii mecanice Su
ceava. Alexiu Matic. directorul în
treprinderii ..Electrocentrale" Tur- 
ceni-Gorj, Constantin Gingărasu, 
directorul întreprinderii ..Otelinox" 
Tîrgoviste.

în SECȚIUNEA PENTRU INDUS
TRIA CHIMICĂ, din prezidiu fac 
parte tovarășa Elena Ceaușescu și 
tovarășii Ion Dincă. Iosif Banc. Con
stantin Dăscălescu, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, Con
stantin Matei, prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., 
Gheorghe Roșu, prim-secretar al Co
mitetului județean Bacău al P.C.R.. 
Adrian Stoica, director general al 
Centralei industriale de rafinării și 
petrochimie Ploiești. Valeriu Moma- 
nu. director general al Centralei in
dustriale de fibre și fire sintetice 
Săvinești, Aurel Groapă, director 
tehnic la Institutul central de chi
mie. Aristina Parotă. director al în
treprinderii ..Dero" Ploiești. Mihai 
Dorel Popa, director al Combinatu
lui de îngrășăminte chimice Tg. Mu
res. Oliviu Popa, director general al 
Centralei industriale de îngrășăminte 
chimice Craiova.

In cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul Constantin Matei, prim-secre
tar al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R.. Ion Staicu. director al Com
binatului de fibre sintetice Iași. 
Teodor Șuteu. director al Combina
tului chimic Făgăraș. Georgeta Apos
tol. secretar al comitetului de partid 
de la Combinatul siderurgic Galați, 
Valeriu Momanu. director general al 
Centralei industriale de fibre și fire 
sintetice Săvinești, Zamfir Stancu, 
director al Combinatului petrochimic 
Borzești. Eremia Cîmpean. director 
al Combinatului de celuloză, hîrtie 
Si fibre artificiale Brăila. Iacob Pe- 
lea. director al Combinatului de în
grășăminte chimice Turnu Măgurele. 
Mihai Gheorghiu, director general al 
Centralei industriale de medicamen
te. cosmetice, coloranți și lacuri 
București. Maria Jerdea. șefă de sec
ție la întreprinderea de confecții 
Drobeta-Turnu Severin. Constantin 
Maxim, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea chimică 
..Sinteza" Oradea. Ion Gheorghe Nica. 
director al Combinatului chimic Cra
iova. Sever Șerban. director al In
stitutului de cercetări pentru produ
se auxiliare si organice Mediaș. Ro- 
dica Boieru. muncitoare la între
prinderea de utilai chimic Făgă
raș, Dumitru Iorga, director al 
Combinatului petrochimic Telea- 
jen. Dumitru Nicolaescu. direc
tor general al Centralei industria; 
le pentru prelucrarea cauciucului și 
maselor plastice București. Ion Boi- 
tan, director al Combinatului chimic 
Tîmăveni, ionel Suciu. inginer-șef 
la Tăbăcăria minerală Corabia. Ni
colae Ionescu. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Victor Vartolomei, director al între
prinderii „Colorom" Codlea. Iuliu 
Oșan, director al întreprinderii de 
medicamente ..Terapia" Cluj-Napo
ca. ' Lazăr Plăcintă, sef secție pre
parare la întreprinderea minieră 
Moldova Nouă. Otilia Popescu, se
cretar al comitetului de partid de 
la Combinatul de celuloză și hîrtie 
Suceava. Ion Tudose. prim-adjunct 
al ministrului construcțiilor indus
triale, Ioan Pintea, director al în
treprinderii chimice „Carbosin" Cop- 
șa Mică, Gheorghe Zegheru, director 
al întreprinderii de utilaj chimic 
Găești, Cristina Cojocaru, sef de 
serviciu C.T.C. la Uzinele textile 
Arad, Aurel Forosigan. director al 
întreprinderii metalurgice de metale 
neferoase Zlatna, Neacsu Ivan, se
cretar al comitetului de partid de la 
Combinatul de articole tehnice din 
cauciuc Pitești. Marta Rugină, direc
tor al întreprinderii de detergenți 
Timișoara.

în SECȚIUNEA PENTRU CON
STRUCȚII INDUSTRIALE. MATE
RIALE DE CONSTRUCȚII ȘI IN
DUSTRIA LEMNULUI, din prezidiu 
fac parte tovarășii Gheorghe Cioară, 
Vasile Patilinet. Ludovic Fazekas, 
Mihai Gere. Vasile Bumbăeea. minis
trul construcțiilor industriale. Ștefan 
Boboș. prim-secretar al Comitetului 
județean Neamț al P.C.R.. Adalbert 
Crișan. prim-secretar al Comitetului 
județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.. 
Florea Ristache. prim-secretar al 
Comitetului județean Dîmbovița al 
P.C.R., Lucia Dobrescu, directoarea 
întreprinderii județene de construc- 
tii-montai Brăila. Gheorghe Gavrilă, 
directorul întreprinderii de prelu
crare a lemnului Mureș. Nicolae Ha- 

ranaciu. directorul Combinatului de 
lianți și azbociment Tîrgu Jiu. Vasile 
Sava. directorul întreprinderii fo
restiere de exploatare si transport 
Suceava. Nicolae Vizireanu. secreta
rul comitetului de partid de la în
treprinderea de prefabricate din be
ton Constanta.

La dezbateri au luat cuvîntul Ște
fan Boboș. prim-secretar al Comite
tului județean Neamț al P.C.R.. 
Gheorghe Marinescu, directorul Trus
tului de construcții industriale Bucu
rești. Gheorghe Bulinschi, directorul 
Combinatului de lianți și azbociment 
Aleșd — județul Bihor. Șerban Gra
tian, directorul Trustului de construc
ții Cluj-Napoca. Martin Bodor. direc
torul Centrului județean de proiec
tare Covasna, Dumitru Bortan. secre
tarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de constructii-montaj 
Sibiu. Adalbert Gorgeny, șeful Fa
bricii de materiale de construcții Bis
trița, Ștefan Râdvan. directorul în
treprinderii de construcții si montaje 
speciale Galați. Gheorghe Neculau. 
directorul Combinatului de celuloză 
și hîrtie Drobeta-Turnu Severin. Lu
cia Dobrescu. directoarea întreprin
derii județene de constructii-montaj 
Brăila. Romică Arbunea. secretarul 
comitetului de partid de la Trustul 
județean de constructii-montaj Pra
hova. Iosif Pitzer, directorul între
prinderii ..6 Martie" Timișoara. Eca- 
terina Neacsu. șefă de secție la în
treprinderea de constructii-montaj 
Dîmbovița. Nicolae Haranaciu. direc
torul Combinatului de lianți si azbo
ciment Tîrgu Jiu. Matei Tudor, direc
torul Trustului de construcții indus
triale Iași. Mircea Suman, directorul 
Institutului de proiectări Brașov. 
Mihai Armașu, directorul Trustului 
județean de constructii-montaj Ba
cău. Constantin Diaconescu. maistru 
principal la întreprinderea de con
strucții siderurgice Hunedoara. Au
rel Popa, directorul Trustului de îm
bunătățiri funciare Ilfov. Ion Mari
nescu. directorul Combinatului de 
prelucrare a lemnului Arad. Nicolae 
Bîrcă. directorul întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice Că
lărași. Heinrich Zimmerman, direc
torul Combinatului de prelucrare a 
lemnului Caransebeș. Iosif Radvanyi. 
secretarul comitetului de partid de 
la Trustul de constructii-montaj 
Tg. Mureș. Bazil Crișan. directorul 
Grupului de șantiere al Trustului de 
construcții industriale, județul Sălaj. 
Mihai Diamandopol. președintele 
Băncii de Investiții. Hie Timoftei, 
directorul întreprinderii județene de 
constructii-montaj Teleorman. Va
sile Sava. directorul întreprinderii 
forestiere de exploatare și transport 
Suceava. Viorica Nițescu. directoare 
a întreprinderii de materiale de con
strucții Oradea. Mihai Dulică. direc
torul Grupului de șantiere de la în
treprinderea de construcții hidroteh
nice Constanta. Gheorghe Dobre. di
rectorul Combinatului de lianți 
Cîmpulung Muscel. Petre Mateescu, 
directorul Grupului de șantiere de 
construcții industriale Tulcea. Teo
dor Mihalache. secretarul comitetu
lui de partid de la întreprinderea 
de materiale de construcții Odobesti. 
Gheorghe Momirov. secretarul comi
tetului de partid de la întreprinde
rea de prelucrare a lemnului Timi
soara.

In SECȚIUNEA PENTRU BU
NURI DE LARG CONSUM, din pre
zidiu fac parte tovarășii Paul Nicu- 
lescu. Janos Fazekas. Iosif Uglar. 
Lina Ciobanu. Angelo Miculescu. 
viceprim-ministru. ministrul agricul
turii si industriei alimentare. Ion 
Cosma. ministrul turismului. Simion 
Dobrovici. prim-secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R., 
Petre Duminică, prim-secretar al 
Comitetului județean Botoșani al 
P.C.R.. loan Foriș. prim-secretar al 
Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R.. Gheorghe Tănase. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., loan Băbău. direc
tor al întreprinderii textile Arad, 
Ion Topoleanu. director general al 
Centralei industriale pentru indus
tria linii. •_

La dezbateri au luat cuvîntul : 
loan Băbău. directorul întreprinde
rii textile Arad. Filița Barbu, secre
tarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de confecții Brăila. 
Anton Mițaru, inginer-șef la între
prinderea de panificație Rîmnicu 
Vilcea. Ion Cotot. președintele 
UCECOM, Dumitru Ilie. secretarul 
comitetului de partid de la întreprin
derea de autoturisme Pitești. Elisa- 
beta Debreczi. secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de pre
lucrare a lemnului Zalău. Viorel 
Chiș, inginer-șef la întreprinderea 
de industrializare a laptelui Bistrița, 
Mircea Popeanoș, director general 
al Centralei industriale pentru arti
cole casnice, loan Avramescu. direc
tor adjunct la întreprinderea de in
dustrializare a cărnii Drobeta-Turnu 
Severin, Liviu Turdeanu. directorul 
întreprinderii „Farmec" Cluj-Napo
ca. Gheorghe Cazan, vicepreședinte 
al CENTROCOOP. Petru Rus. se
cretarul comitetului de partid de la 
Exploatarea pentru prepararea căr
bunelui Vulcan-Hunedoara, Gheor
ghe Lazăr. directorul întreprinderii 
de producere și industrializare a le
gumelor și fructelor Tecuci. Grigore 
Tănase. director adjunct al între
prinderii „Dero" Ploiești. Alexandru 
Ioniță, directorul întreprinderii de 
industrializare a sfeclei de zahăr 
Țăndărei-Ialomița, Elena Nae. pre
ședinte al Comitetului Uniunii sin
dicatelor din industria ușoară,_ A- 
lexandru Șerban, directorul între
prinderii de porțelan „Iris" Cluj- 
Napoca. Traian Novolan, directorul 
întreprinderii de frigidere Găești- 
Dimbovița, Petre Blajovici. minis
tru secretar de stat, șef al Depar
tamentului industriei alimentare, 
Florica Popescu, secretar adjunct al 
comitetului de partid de la între
prinderea integrată de lînă Constan
ta. Maria Vădeanu. directorul în
treprinderii de încălțăminte „Arde
leana" Alba Iulia. Ion Gheorghe, vi
cepreședinte al Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare. Ion 
Stanciu. directorul Fabricii de bere 
Pitești. Virgil Donciu, directorul în
treprinderii de industrializare a lap
telui Vaslui. Doru Gheorghiu, direc
torul Filaturii de bumbac Baia Ma- 
re. Paul Frunză, inspector general 
de stat adjunct la Inspectoratul ge
neral de stat pentru controlul cali
tății produselor. Nicodim Roșea, di
rectorul întreprinderii mecanice Cu- 
gir-Alba. Letitia Popa, muncitoare 
la Filatura de lînă pieptănată Foc

șani, Neculae Negoescu, secretarul 
comitetului de partid din Centrala 
industrială pentru producerea și in
dustrializarea peștelui. Dorel Cindea, 
directorul Fabricii de sticlărie-me- 
naj Tg. Jiu, Ludovic Fodor. direc
torul întreprinderii de tricotaje 
„Miorița“-Oradea.

în SECȚIUNEA PENTRU TRANS
PORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII, 
din prezidiu fac parte tovarășii Ion 
Ionită. Teodor Coman. Ion Stănescu, 
Traian Dudaș. ministrul transportu
rilor si telecomunicațiilor. Ion C. 
Petre, prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R.. Petre 
Preoteasa, prim-secretar al Comite
tului județean Dolj al P.C.R.. Ion 
Tudor, prim-secretar al Comitetului 
județean Constanta al P.C.R.. Eu
genia Albu. director adjunct la Di
recția județeană P.T.T.R. Dîmbovița. 
Ion Baicu. director general al Cen
tralei canalul Dunărea—Marea
Neagră. Beregszaszy Ludovic, secre
tarul comitetului de partid de la 
Grupul de șantiere drumuri și po
duri Timișoara. loan Dobrin. directo
rul întreprinderii de transporturi 
auto Neamț. Tudorică Grama, direc
tor general al Regionalei C.F.R. 
București. Carol Lang, director teh
nic la întreprinderea de transporturi 
București.

La dezbateri au luat cuvîntul : Ion 
Oprisenescu. director al Grupului 
de exploatare flotă și porturi Brăila, 
loan Marin, directorul întreprinderii 
de transporturi auto Prahova, Ale
xandru Filioreanu. director general 
al Regionalei C.F.R. Iași. Ion Baicu, 
director general al Centralei cana
lul Dunărea — Marea Neagră, Eu
genia Albu. director adjunct al Di
recției județene de postă si teleco- 
nunicații Dîmbovița, Vasile Istra- 
te, secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea de transporturi 
București. Osz Dezideriu. director 
adjunct al întreprinderii de trans
porturi auto Mureș, Victor Neagoe, 
sef de secție la Regionala C.F.R. 
Craiova. Mihai Munteanu. director 
general al Regionalei C.F.R. Timi
soara. Constantin Drăghiceanu. di
rectorul unității de transporturi — 
Centrala Delta Dunării Tulcea. Wi
ner William, directorul Direcției ju
dețene de postă si telecomunicații 
Caras-Severin. Petre Ancuta. secre
tarul comitetului de partid de la 
Complexul C.F.R. Brașov, Izsak 
Magdalena, secretar al comitetu
lui de partid de la Direcția jude
țeană de poștă și telecomunicații 
Alba, Gavril Hasan, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea județeană de gospodărie co
munală și locativă Bihor. Constantin 
Sova. directorul Uzinei de exploa
tare si transport uzinal a Combina
tului siderurgic Galați. Dorin Rațiu. 
directorul întreprinderii de trans
porturi auto Arad. Florea Petcu. 
directorul întreprinderii de trans
porturi auto Covasna. Aron Dudas, 
director general al Regionalei C.F.R. 
Cluj. Constantin Dumitrescu, secre
tarul comitetului de partid de la Di
recția de telecomunicații a munici
piului București. Octavian Bunica, 
director adjunct al întreprinderii de 
poduri metalice și prefabricate de 
beton Argeș. Aurel Răican. șeful 
Departamentului Aviației Civile. Pe
tre Hoisan. directorul întreprinderii 
de aparate-cale Buzău, Viorel 
Gheorghian, inginer-șef la Unitatea 
de mecanizare, transport si construc
ții forestiere Gura Humorului. Du
mitru Tonda. maistru la întreprin
derea de exploatare portuară Con
stanța. Nicolae Ianculescu. directorul 
Direcției de drumuri și poduri Bucu
rești. Marian Toniuc. șef secție L. 8 
C.F.R. Bistrița. Iosif Rădic, secretar 
al comitetului de partid de la în
treprinderea mecanică de material 
rulant Simeria. Constantin Ciobănel, 
directorul Regionalei C.F.R. Galati. 
Constantin .Codru, secretar al comi
tetului de partid de la întreprin
derea de transporturi auto Sibiu. Ste- 
lian Rașcu. directorul Șantierului 
naval Orșova. Laslău Alexandru, 
secretar al comitetului de partid de 
la Baza de ateliere și transporturi 
Moinesti. loan Dobrin. directorul în
treprinderii de transporturi auto 
Neamț.

în SECȚIUNEA PENTRU APLI
CAREA REZULTATELOR CERCE
TĂRII TEHNICO-ȘTIINȚIFICE. IN
TRODUCEREA PROGRESULUI TEH
NIC. MODERNIZAREA TEHNOLO
GIILOR DE FABRICAȚIE ȘI ASI
MILAREA DE PRODUSE NOI. din 
prezidiu fac parte tovarășii : Cornel 
Burtică, Suzana Gâdea, ministrul 
educației și învățămîntului. Dumitru 
Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean Brăila al P.C.R.. Ion Flo
rea. prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., Iulian 
Ploștinaru. prim-secretar al Comite
tului județean Mehedinți al P.C.R., 
Iosif Tripșa. vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie. Vasile Antonovici. direc
tor al Institutului de cercetări și 
proiectări pentru mașini de ridicat 
și transport uzinal din Timișoara, 
Ion Bătrîna. director general al Cen
tralei industriale de electronică și 
tehnică de calcul. Adriana Dobra, 
secretar al comitetului de partid de 
la filiala din Cluj-Napoca a Insti
tutului de cercetări și proiectări pen
tru sticlă și ceramică fină. Petre 
Petroșanu, director la institutul „Pro
iect" București. Costin M. Rădulescu, 
director la Institutul de cercetări și 
proiectări de la întreprinderea „E- 
lectrooutere" Craiova.

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul tovarășii : Mircea Pupăza, di
rector tehnic la Centrala industrială 
pentru mașini-unelte. mecanică fină 
și scule. Iulia Amălinei. inginer-șef 
la Combinatul de fibre sintetice Să
vinești. Dumitru Dima. director la 
Centrul teritorial de calcul electronic 
Timișoara. Traian Resiga. maistru, 
secretarul comitetului de partid de 
la Exploatarea minieră Certej, Nico
lae Armegioiu, director adjunct la 
Trustul petrolului din Tg. Jiu. Ma
ria Rațiu. director tehnic la Filatura 
de bumbac Oltenița. Dumitru Croi- 
toru. director adjunct Ia întreprin
derea de vagoane din Drobeta-Tr. 
Severin. Gheorghe Sîrbu, maistru 
la Combinatul chimic Rm. Vîl- 
cea. Andrei Gencsi. inginer-șef la 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului din Reghin. Aurelia Popa, di
rector la Centrul de cercetări 
și proiectări al Centralei indus
triale de metale neferoase din 
Slatina, Alexandru Volcov, director 
la Institutul de cercetări si proiec

tări al centralei „Delta Dunării" 
din Tulcea, Alexandrina Ardeleanu. 
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea „Victoria" din 
Iași. Ion Popescu, director la Insti
tutul de cercetări și proiectări mi
niere pentru lignit Craiova, Mi
hail Cristescu. director la Cen
trul de calcul al Combinatului 
siderurgic Galați, Gheorghe Aldea, 
director la Institutul de cercetări și 
proiectări țiței și gaze din Cîmpina, 
Kurt Friihn, șef de serviciu la în
treprinderea „Textila" din Cisnădie, 
Stela Gheorghița, inginer-șef la în
treprinderea de morărit și panifica
ție Buzău, Arcadie Pauliuc. preșe
dintele comitetului sindicatului de 
la întreprinderea de construcții ma
șini din Reșița, Ștefan Cichi. direc
tor la Institutul județean de proiec
tare Bacău, Csaba Pușcaș, secretar 
al comitetului U.T.C. de la între
prinderea de aparataj electric auto 
din Sf. Gheorghe, Maria Siminiciuc, 
șef de serviciu la întreprinderea de 
confecții din Botoșani, Tudor Tita, 
director adjunct la întreprinderea 
„Electrocentrale" Argeș, Ștefan Mu- 
reșan, director adjunct. la Institutul 
de cercetări și proiectări vagoane 
din Arad, loan Berindan. șeful fili
alei din Cluj-Napoca a Institutului 
de cercetare și proiectare echipa
mente termoenergetice, Katerin Ne- 
delka, șef de birou la întreprinde
rea de confecții din Miercurea Ciuc, 
Nicolae Dumitru, director la între
prinderea județeană de industriali
zare a laptelui Ialomița. Mihail 
Welter, inginer-șef la întreprinde
rea de porțelan din Alba Iulia. Ion 
Nemțișor. director la întreprinderea 
de utilaje și pjese de schimb din 
Suceava. Romulus Alexandrescu, se
cretar al organizației de bază P.C.R. 
de la Centrul de proiectări pentru 
utilaj minier și transport continuu 
din Satu Mare. Mitică Rusen. ingi
ner-șef la Șantierul naval din Con
stanta. Ludovic Panic, șef de secție 
la întreprinderea „înfrățirea" din 
Oradea, si Florea Crăciun, inginer- 
șef Ia întreprinderea de rulmenți 
din Alexandria.

în SECȚIUNEA PENTRU RELA
ȚII ECONOMICE EXTERNE ȘI 
COOPERARE INTERNAȚIONALA, 
din prezidiu fac parte tovarășii Ion 
Pățan. Ștefan Andrei. Miu Dobrescu. 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe. Vasile Pungan. șeful 
grupului de consilieri ai secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român. Dumitru Bejan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Andrei Cerven- 
covici. prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., Ion Cîrcei, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., Constantin San
du. prim-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R.. Emilian Uleia, 
directorul întreprinderii de comerț 
exterior „Industrialexport". Mărgărit 
Ionescu. director comercial la Com
binatul petrochimic Borzești. județul 
Bacău. Gheorghe Șerb, director ex
port la Centrala industriei de auto
camioane și turisme Brașov. Daniel 
Suteu. directorul întreprinderii de 
comerț exterior „Electroexportim- 
port".

La dezbateri au luat cuvîntul Ionel 
Dobrin. director comercial la Cen
trala industrială siderurgică Hune
doara. Gelu Kahu. director general 
al Centralei industriale navale Galați. 
Mărgărit Ionescu. director comercial 
la Combinatul petrochimic Borzești. 
Natalia Diaconescu. director comer
cial în întreprinderea „Dorobanțul" 
Ploiești. Cosma Stelian Falga. secre
tarul comitetului de partid al în
treprinderii „Electroprecizia" Săcele, 
județul Brașov. Leontin Micu. direc
tor comercial la Centrala industrială 
de celuloză, hîrtie si fibre artificiale 
Brăila. Gheorghe Deliu, director co
mercial Ia Centrala industrială side
rurgică Reșița. Iosif Stemmer. direc
torul întreprinderii de confecții Tg. 
Secuiesc. Hell Wilhelm, directorul 
întreprinderii „13 Decembrie" Sibiu. 
Lucia Dragos, șef birou nlan-organi- 
zare la întreprinderea de industriali
zare a cărnii Maramureș. Dumitru 
Silion de la întreprinderea de rul
menți Bîrlad. Alexandru Teodorescu. 
director comercial la Combina
tul de îngrășăminte Tr. Măgurele. 
Corneliu Mihăilă. secretarul organi
zației de bază „Administrativ-flotâ" 
de la întreprinderea de exploatare a 
flotei maritime NAVROM Constanta. 

Rodica Pețan. secretara comitetului 
de partid de la Grupul întreprinde
rilor de industrie locală, județul Ma
ramureș. Incze Bela. directorul Fa
bricii de mobilă Odorheiu Secuiesc, 
Sergiu Stamate. directorul întreprin
derii „Electroputere" Craiova. Ion 
Sechi. director tehnic la între
prinderea de prelucrare mase plas
tice Iași. Dumitru Halas. secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea „Electrobanat" Timișoa
ra. Florica Dogaru, locțiitorul secre
tarului comitetului de partid de Ia 
întreprinderea de confecții Focșani, 
Gheorghe Bogza. directorul între
prinderii pentru producerea si in
dustrializarea legumelor și fructelor 
Caracal. Dumitru Ciocan, directorul 
întreprinderii ..Electrocontact" Boto
șani. Dan Piesa, șef serviciu la Com
binatul industrial pentru construcții 
de mașini Bistrița-Năsăud. Ion Seca
ră. directorul întreprinderii de co
merț exterior „Autoexportimport" 
Brașov. Victor Verza, director ad
junct la Combinatul chimic Tîrnă- 
veni. Ion Frățilă. secretarul comite
tului de partid de la întreprinderea 
„Steaua electrică" Fieni — Dîmbo
vița. Aurel Petcu. președintele comi
tetului sindical de la întreprinderea 
de vagoane Arad, Petre Schumann, 
contabil-șef la Combinatul de celu
loză și hîrtie Drobeta-Turnu Severin. 
Ioan Olteanu. director adjunct la în
treprinderea „Industria sîrmei" Cîm- 
pia Turzii. Dan Pricop. directorul în
treprinderii de pielărie si încălțăminte 
„Partizanul" Bacău. Ion Manole. di
rectorul întreprinderii de confecții 
Că 1 ărasi.

In SECȚIUNEA PENTRU PRO
BLEMELE ACTIVITĂȚII ECONO- 
MICO-FINANCIARE ȘI REALIZA
REA PLANURILOR DE VENITURI 
ȘI CHELTUIELI, din prezidiu fac 
parte tovarășii : Manea Mănescu,
Gheorghe Rădulescu, Mihai Telescu, 
Emilian Dobrescu, ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării. Flo
rea Dumitrescu, ministrul finanțelor,. 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
Nicolae Bușui, prim-secretar al Co
mitetului județean Caraș-Severin al 
P.C.R.. Alexandru Iliescu, prim-se
cretar al Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., Constantin Arvat, 
contabil-șef Ia Șantierul naval Dro
beta-Turnu Severin. Teodora Avram, 
director al întreprinderii integrate 
de lînă Constanta. Iosif Csibi. secre
tar al comitetului de partid de la 
Fabrica de lapte praf Remetea, ju
dețul Harghita. Anghel Stan, direc
tor comercial la Centrala industria
lă de echipamente telecomunicații și 
automatizări București. Constantin 
Zaharia. contabil-șef la Centrala in
dustrială siderurgică Galați.

La dezbateri au luat cuvîntul : An
ton Ciobanu. director economic Ia 
Centrala industrială de tractoare și 
mașini agricole Brașov. Constantin 
Zaharia. contabil-șef la Centrala in
dustrială siderurgică Galați. Vasile 
Catană. contabil-șef la întreprinderea 
mecanică Muscel. Ștefan Dinescu, 
contabil-șef la Trustul de construcții 
industriale Gh. Gheorghiu-Dej, Gheor
ghe Șiclovan, profesor la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", Andrei Cozos, 
contabil-șef la Combinatul de îngră
șăminte chimice Tg. Mureș. loan 
Artz, contabil-șef la întreprinderea 
de confecții Sighișoara. Alexandru 
Apetroaiei, muncitor la întreprinde
rea metalurgică Iași, Nicolae Șt. Sa
bo. contabil-șef la întreprinderea „1 
Mai" Ploiești. Dumitru Călugăru, 
contabil-șef la Exploatarea minieră 
Șuior-Maramureș, Wilhelm Keller, 
contabil-șef la întreprinderea de 
tricotaje Miercurea Ciuc. Ion Vitan, 
contabil-șef la întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Baia 
Mare, Nicolae Ionescu, director ad
junct la întreprinderea forestieră 
de exploatare’ și transport- Suceava, 
Maria Costea. economistă la combi
natul chimic „Victoria" Făgăraș. Ne- 
goită Cristea. director economic la 
Combinatul de celuloză Brăila. Ion 
Cioca. contabil-șef la Combinatul de 
lianți si azbociment Tg. Jiu. Teodor 
Popescu, director adjunct la Trustul 
de constructii-montaj Prahova. Ere
mia Balog, contabil-șef la Combina
tul metalurgic Tulcea. Viorel Stren- 
garu. directorul întreprinderii de ulei 
Oradea. Ion Iacoban. contabil-șef la 
Combinatul industrial pentru con
strucții de mașini Bistrița. Florin 
Drumcea. secretar al comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea de indus
trie locală Fetești. Constantin Dobre. 
contabil-șef la Trustul județean de 

construcții Ilfov. Tiberiu Novac, con
tabil-șef la Combinatul de prelucra
re a lemnului Drobeta-Tr. Severin, 
Valeriu Costing, contabil-șef la Com
binatul de producerea și industriali
zarea peștelui Tulcea, Nicolae Nica. 
contabil-șef la întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, Lucia Mo
rar, contabil-șef la întreprinderea de 
articole metalice de mobilă Arad. 
Dumitru Niculescu, contabil-sef la 
întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport Bacău. Vasile Cris
tea, contabil-șef la întreprinderea de 
produse sodice Ocna Mures.

în SECȚIUNEA PENTRU PRO
BLEMELE MUNCII ȘI CONDUCE
RII COLECTIVE. ADÎNCIREA ȘI 
LĂRGIREA DEMOCRAȚIEI MUN
CITOREȘTI. ATRAGEREA MASE
LOR LA CONDUCEREA SI ORGA
NIZAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE ȘI SOCIALE, din pre
zidiu fac partp .tovarășii Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu, Petre Lupu, Ion 
Iliescu, Tudor Postelnicu, prim-secre
tar al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R.. Vasile Marin, prim-secretar 
al Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R., Albu Longin. directorul în
treprinderii de sticlărie pentru menaj 
Bistrița-Năsăud, Banu loan, director 
adjunct al întreprinderii de produse 
refractare Alba Iulia. Cristescu Flo
rin, directorul general al Centralei 
prelucrării lemnului. Richter Eva. 
directorul întreprinderii de amidon 
Sfîntu Gheorghe. Teodor Viorel, di
rectorul întreprinderii „Tricotex'* 
Satu Mare. Urdar Nicolae. director 
adjunct al Centralei miniere de me
tale neferoase Baia Mare.

La dezbateri au luat cuvîntul : Ba- 
giu Ioniță, directorul întreprinderii 
mecanice Timișoara, Buga Pavel, se
cretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" Brăila. Gimbută Maria, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la întreprinderea „Bucegi" Pucioasa, 
Pintea Traian, secretarul comitetului 
U.T.C. din cadrul întreprinderii „Ni
covala" Sighișoara. Blejuscă Vasile, 
directorul întreprinderii de postav 
„Proletarul" Bacău. Măciucă Cristea, 
muncitor la întreprinderea de ulei 
Slobozia. Izbășescu Silvia, șeful ser
viciului organizarea producției de la 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
Pitești. Miș Candit. secretarul comi
tetului de partid de la combinatul de 
pielărie și încălțăminte „Clujana" 
Cluj-Napoca. Baciu Costinel. directo
rul întreprinderii mecanice Plopeni 
— Prahova. Fiilop Acațiu. președin
tele comitetului sindicatului de la 
întreprinderea minieră Bălan — 
județul Harghita, Pavel Elena, pre
ședintele comitetului sindicatului 
întreprinderii „Moldova" Iași. Feier 
Gheorghe, directorul Exploatării 
miniere Vulcan, Petrișor Marian, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea pentru industria
lizarea sfeclei de zahăr Giurgiu, 
Corici Liliana. directorul Combi
natului de articole tehnice din cau
ciuc Jilava, Urdar Nicolae. direc
tor adjunct al Centralei miniere de 
metale neferoase Baia Mare. Găldean 
Victoria, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „7 Noiem
brie" Sibiu. Galu Dimitrie. direc
torul întreprinderii de construcții me
talice Bocșa — Caras-Severin. Nistor 
Constantin, președintele comitetului 
sindicatului Combinatului de fibre
sintetice Săvinești, Teodor Viorel, di
rectorul întreprinderii de tricotaje
„Tricotex" Satu Mare. Amariei
Vasile. secretarul comitetului de 
partid de la Fabrica de pre
lucrare a lemnului Gugești. județul 
Vrancea. Lamm Francisc. muncitor 
la întreprinderea „6 Martie" Zăr- 
nesti-Brașov. Musat Victoria, secre
tarul comitetului U.T.C. de la între
prinderea de confecții Buzău. Min- 
droc loan, director adjunct al între
prinderii mecanice Alba Iulia. Jun- 
ger Tiberiu. președintele comitetului 
sindicatului întreprinderii de apara
tai electric auto Sfîntu Gheorghe. 
Coste loan, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea minieră 
Dobrești-Bihor. Maioga Ion. directo
rul Oficiului de îmbunătățiri funcia
re Gorj. Groza Mihai. directorul 
Combinatului pentru prelucrarea 
lemnului Rm. Vîlcea. Dumbravă Io
nel. directorul întreprinderii de ce
luloză si hîrtie Palas-Constanta. Săn- 
duleac Raveca. secretarul comitetului 
de partid de la Filatura Fălticeni, 
Neatu Gheorghe. prim-secretar al 
comitetului de partid de la Combi
natul siderurgic Galați. Bogdan Eca- 
terina. președintele comitetului sin

dicatului de la întreprinderea „Trico
tajul roșu" Arad. Butoi Lucian, direc
torul întreprinderii mecanice pentru 
agricultură și industria alimentară 
Balș. Anghelache Maria, maistru la 
întreprinderea de confecții Botoșani.

în SECȚIUNEA PENTRU PRE
GĂTIREA FORȚEI DE MUNCA, 
RIDICAREA CALIFICĂRII PROFE
SIONALE ȘI PERFECȚIONAREA 
CADRELOR, din prezidiu fac parte 
tovarășii Emil Bobu. Ștefan Voitec, 
Leonte Răutu. Richard Winter. Ion 
Traian Ștefănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. il U.T.C.. Nicolae 
Nicolaescu. ministrul sănătății, Fer
dinand Nagy, prim-secretar al Co
mitetului județean Covasna al P.C.R., 
Cornel Onescu. prim-secretar al Co
mitetului județean Teleorman al 
P.C.R.. Laurean Tulai. prim-secretar 
al Comitetului județean Sălaj al 
P.C.R.. Armenia Donea. secretar al 
comitetului de partid de la Fabrica de 
tricotaje din Huși. Petre Fluture, di
rector al întreprinderii mecanice de 
utilai chimic din București. Virginia 
Gemescu, director general adjunct 
la Centrala industrială pentru ma
șini si aparatai electric din Craiova, 
si Eugen Tudorache. director al în
treprinderii „Industria cărnii" Dîm
bovița.

La dezbateri au luat cuvîntul to
varășii Emil Vișan. secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea de construcții si montaie meta
lurgice Reșița. Dumitru Pădure, 
președintele comitetului sindicatului 
de la întreprinderea „23 August" din 
București. Virginia Gemescu. direc
tor general adjunct la Centrala in
dustrială pentru mașini si aparataj 
electric din Craiova. Florian Făsîe. 
maistru la întreprinderea de zahăr 
din Oradea. Laurentiu Duma, direc
torul Uzinei mecanice Cugir, județul 
Alba. Iulian Sîrbu. muncitor turnă
tor la întreprinderea „Victoria" din 
Călan. județul Hunedoara. Nicolae 
Bejan, directorul Exploatării minie
re Comănești, județul Bacău. Lenuta 
Tarhon. secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea de con-, 
fectii din Vaslui. Gheorghe Drăghia ' 
sef de serviciu la Centrala indu.1 
trială de tractoare si mașini agricol , 
din Brasov. Petru Golicza. președin
tele comitetului sindicatului de la 
întreprinderea de șuruburi din Tîrgu 
Secuiesc. județul Covasna. Victor 
Fotescu. directorul întreprinderii 
mecanice de material rulant „16 Fe
bruarie" din Cluj-Napoca. Foti Cra- 
ioveanu. secretarul comitetului de 
partid le la Șantierul naval din 
Brăila. Liviu Pastiu. secretarul co
mitetului de partid de la întreprinde
rea „Independenta" din Sibiu. Mari- 
oara Vârlan. secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea de confec
ții din Arad. Ion Iordache. președin
tele comitetului sindicatului de la 
Trustul de construcții industriale 
din județul Argeș. Gavril Tersanski, 
președintele comitetului sindicatu
lui de la Exploatarea minieră Rod- 
na. județul Bistrita-Năsăud. Maria 
Apetrei. președinta comitetului sin
dicatului la întreprinderea textilă 
„Moldova", județul Botoșani. Ion 
Trofin. directorul întreprinderii de 
motoare din București. Iacob Gheor
ghiu. secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de con
strucții si montaie siderurgice din 
Galati. Ion Cherteș. muncitor, secre
tarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de construcții și 
montai Sălaj. Mircea Manole. direc
torul întreprinderii de confecții din 
Rîmnicu-Sărat. Nicolae Georgescu, 
directorul întreprinderii mecanice 
navale din Constanta. Mihai Bujor, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea județeană de con
strucții și montaie Teleorman. Vio
rica Ciobanu. director adjunct al în
treprinderii de încălțăminte „Stră
duința". județul Suceava. Mihal 
Mănescu. președintele comitetului 
sindicatului de la Șantierul naval 
din Drobeta-Turnu Severin. Ion 
Bogdănescu. inginer-sef la între
prinderea de reparații auto din Ti
misoara. Tudora Șerb, maistru la 
Filatura de bumbac din Oltenița, ju
dețul Ilfov, si Ștefan Ionescu. direc
tor adjunct al întreprinderii de ma
teriale pentru construcții din Călă
rași. județul Ialomița.

Lucrările pe secțiuni vor conti
nua în cursul după-amiezii de marți.
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MESAJE DE CONDOLEANȚE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de vestea încetării din viață a mamei dumneavoastră, 
vă rog. Excelență, să binevoiți a primi expresia condoleanțelor mele celor 
mai sincere.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflînd cu regret despre decesul scumpei dumneavoastră mame, țin să 
vă exprim sincerele mele condoleanțe și expresia simpatiei mele emoționate.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă durere și tristețe despre încetarea din viață a 
Alexandrei Ceaușescu.

Adresez Excelentei Voastre, în numele meu și al poporului și Guvernu
lui Republicii Democratice Sudan, sincere condoleanțe.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund întristat să aflu despre încetarea din viață a mamei 
Excelenței Voastre. Vă rog să acceptați sincere condoleanțe și profunda 
simpatie pentru regretabila dumneavoastră pierdere.

AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am luat cunoștință cu profund regret despre decesul mamei dumnea
voastră, Alexandra Ceaușescu, și vă rog, domnule președinte, să acceptați 
cele mai profunde condoleanțe.

ABDEL RAHMAN KHLEIFAWI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Condoleanțele mele cele mai sincere pentru moartea mamei dumnea
voastră.

H. DRACOPOULOS
Secretar al C.C.

al Partidului Comunist din Grecia (interior)

Au adresat, de asemenea, telegra
me de condoleanțe tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Romă-, 
nia. Mc Kinley A. Deshield. secretar 
general al Partidului „True Whig" din 
Liberia, președintele delegației aces
tui partid care vizitează România Ia 
invitația C.C. al P.C.R., Faruk

□ ■■■■■ ■■■■■■■

Un ceas de seceriș în Bărăganul 
ialomițean—5 000 tone grîu

în Bărăganul ialomițean — acest 
leagăn de grîne — recolta a fost 
strînsă de pe mai mult de jumătate 
din suprafață. Din primele ore ale 
dimineții și pînă tîrziu, combinele 
adună zilnic griul de pe mai bine de 
10 000 hectare. Roadele sînt transpor
tate cu cele circa 2 300 de autocami
oane și remorci direct la bazele de 
recepție, în vreme ce, cu 1 000 de 
prese, paiele sint adunate în baloți. 
După prese urmează plugurile, apoi 
semănătorile. în această vară, cultu
rile succesive vor ocupa o suprafață 
de 85 500 hectare. Și trebuie spus, 
spre lauda acestor oameni vrednici, 
că, încă de pe acum, 30 000 hectare 
din cele 60 000 semănate cu a doua 
cultură au început să prindă culoa- 
. - verde a noii recolte răsărite fru- 
n. s, uniform.

Ou primele autovehicule din com
plicatul și vastul angrenaj de mași
nării care acționează pe holdele ialo- 
mitene ne-am intilnit. odată cu ivi
rea soarelui, pe unul din drumurile 
care duc spre Călărași. Aflăm că vin 
de la cooperativa agricolă din Ceacu 
Si transportă la bază griul recoltat 
în ziua precedentă. Era un convoi 
de 15 autocamioane și remorci, din 
care jumătate. în cel mult două cea
suri. trebuiau să ajungă din nou în 
lanuri pentru a prinde al treilea des
cărcat din buncărul combinelor. Pla
nul operativ întocmit la începutul 
campaniei stabilea minimum trei 
transporturi pe zi de autovehicul. De 
două zile încoace însă. combiner» 
Nicolae Mitea. Călin Zaharia. Nico
lae Mihăilă. Gheorghe Andronescu, 
Leon Mihai si Gheorghe Tilișcan se 
„bat" în recorduri după tone, ceea 
ce obligă la cel puțin un drum în 
plus pe zi de fiecare mijloc de trans
port. Și se fac nu numai patru, ci 
uneori chiar și cinci transporturi pe 
zi. pentru că la Ceacu cei 28 de șo
feri si rutieriști și-au redus nopțile

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Kaddumi. șeful Departamentului Po
litic al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, Elena Ahumada, în 
numele comuniștilor chilieni rezi- 
dențLin Republica .Socialistă Româ
nia, al. colectivului de emigrânți chi- 
lienL JHarry Morgan, președintele 
Fundației „Ambasadorii prieteniei" 
din S.U.A.. și Cappy Morgan, direc
tor executiv al fundației.

acestea ale „pîinii noi" doar la cite 
5—6 ore de somn.

Secerișul, il știm cu toții, este cel 
mai fierbinte anotimp. Cel din acest 
an are însă un specific aparte, de
terminat de instabilitatea vremii. Cu 
atît mai mult se impun măsuri pen
tru folosirea cu randament maxim a 
combinelor și preselor. Iată de ce, 
timpul bun de seceriș nu poate fi 
calculat în zile, ci în ore sau jumă
tăți de ore. Nu este nici o exage-

De pe jumătate 
din suprafață, recoltă 

a ajuns în magazii

rare. Un calcul sumar arată că pe 
județ. într-o zi. un ceas cîștigat la 
recoltat înseamnă 5 000 tone de grîu 
sau cu echivalentul recoltei obținute 
pe suprafața unei mari cooperative 
agricole cultivatoare de păioase. La 
bunii gospodari, acest ceas în plus 
poate însemna uneori cite o jumă
tate de zi și chiar mai mult. Un 
exemplu din multe altele. ' Raidul 
nostru de două zile in cîmpiile lalo- 
mitei a început după o ploaie de 
seară. în multe locuri nu intraseră 
nici măcar plugurile în miriște. Și 
totuși, la Grădiștea, Cuza Vodă și 
Rasa se recolta din plin cu peste 80 
la sută din combine. Cercetînd cu 
atenție lanurile s-a constatat că pe 
o fisie destul de întinsă ploaia abia 
a stropit. Concentrate aici, toate cele 
46 de combine de pe raza consiliului 
intercooperatist au strîns pînă sea
ra. în medie pe combină, circa 20 
de tone de grîu. Ceea ce impresiona 
în această concentrare de combine, 
autocamioane si remorci erau în

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale 

a R. P. Mongole
Cu prilejul celei de-a 56-a aniver

sări a victoriei revoluției populare 
mongole, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Populare 
Mongole la București, Batociryn Daș- 
teren, a oferit, luni seara, o recep
ție.

Au participat tovarășii Janos Fa- 
zekas, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, Vasile 
Patilineț, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, Aneta Spor
nic, vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Gheorghe Gomoiu. adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, membri ai condu
cerii Asociației de prietenie româ
no—mongolă, reprezentanți ai unor 
ministere și altor instituții centrale, 
ai unor organizații de masă și ob
ștești, generali și ofițeri superiori, oa
meni de cultură și artă.

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 56-a ani

versări a victoriei revoluției popu
lare mongole — Ziua națională a 
R.P. Mongole — însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al acestei țări la 
București, Batociryn Dașteren, a 
vorbit, luni seara, la posturile noas
tre de radio și televiziune.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România. Geor
ge Macovescu. a primit o telegramă 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Italiene. Arnaldo 
Forlani, prin care acesta mulțumește 
pentru felicitările ce i-au fost adre
sate cu ocazia zilei naționale a tării 
sale.

★
Ministrul afacerilor externe a! Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe. Leonel Mario 
D’Alva, cu ocazia zilei naționale a 
acestei țări.

★
Pe agenda culturală a Capitalei 

s-a înscris, duminică seara, specta
colul de gală al ansamblului folclo
ric „Ballet de Colombia", apreciat 
colectiv artistic, care întreprinde un 
turneu de mai multe zile în tara 
noastră.

La spectacolul de gală au partici
pat Romus Dima, secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, ai Asociației 
de prietenie româno-columbiene, oa
meni de cultură si artă, un numeros 
public.

Au fost de față Fernando Urdane- 
ta, ambasadorul Columbiei la Bucu
rești. membri al ambasadei.

Au fost prezenți. de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București, alți membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres) 

primul rînd buna organizare, spiri
tul de ordine.

Pentru asigurarea continuității și 
operativității tuturor fazelor proce
sului de recoltare-însămințare, în 
fiecare unitate agricolă, alături de 
forța mecanică este necesară parti
ciparea in masă a echipelor de coo
peratori la acțiunea de eliberare a 
terenului — operație care, in multe 
locuri. îngreunează desfășurarea nor
mală a fluxului tehnologic. Bunăoa
ră. in cooperativele agricole aparți- 
nind consiliului intercooperatist Cuza 
Vodă peste 700 de hectare Pe care 
paiele sint strinse nu pot fi arate 
din cauza baloților împrăștiați pe 
miriște. La eliberarea terenului de paie 
trebuie să participe toți locuitorii sa
telor. Or. singurele forte care acțio
nează aici sînt cele mecanizate. Cu 
un minim de efort si spirit organi
zatoric s-ar putea face ca decalajul 
între recoltat si eliberarea terenului 
să dispară în 2—3 zile. De asemenea, 
risipa de boabe, ori de unde ar veni 
ea. trebuie împiedicată cu orice preț. 
Regulile sînt clare in această privinJ 
tă. dar nu si înțelese cu toată răs
punderea de către toți. Nu puține 
sînt drumurile de tară care au mar
cate ca „indicatoare" spre bazele de 
recepție șirurile nesfîrșite de boabe 
de la marginea acestora. Din păcate, 
în unele cazuri, mașinile aparțin 
cooperativelor agricole. Din cele 3 
autocamioane ale cooperativei agri
cole din Vlădeni. griul cădea ca din- 
tr-o semănătoare. în loc de prelate, 
etanseizarea s-a făcut cu paie și 
uneori nici măcar cu acestea.

Sint doar cîteva observații care, 
tinînd seama de aria răspindirii. im
pun din partea tuturor celor angre
nați în această mare campanie a 
secerișului acțiuni prompte pentru 
înlăturarea lor.

Iosif POP
Lucian CIUBOTARU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Permiteți-mi să vă exprim dumneavoastră, și in persoana dumneavoastră 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, sincere mulțumiri pentru 
felicitările cordiale adresate cu prilejul realegerii mele in funcția de pre
ședinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.

îmi exprim încrederea că prietenia și colaborarea dintre partidele și ță
rile noastre se vor dezvolta și în viitor spre binele popoarelor mongol și ro
mân, al cauzei păcii și socialismului.

Vă adresez urări de multă sănătate și noi succese în edificarea societății 
socialiste dezvoltate în România.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să exprim Guvernului Republicii Socialiste România și 
dumneavoastră personal sincere mulțumiri pentru felicitările calde adresate 
cu prilejul reînvestirii mele în funcția de președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mongole.

împărtășesc încrederea că relațiile de prietenie dintre Republica Populară 
Mongolă si Republica Socialistă România se vor dezvolta și lărgi și în 
viitor spre binele popoarelor noastre. în numele întăririi unității țărilor so
cialiste și al consolidării păcii în întreaga lume.

JAMBIN BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu. a primit, 
luni, pe Simone Veil, ministrul să
nătății și asigurărilor sociale al 
Franței, care a efectuat o vizită in 
tara noastră.

în cadrul întrevederii a fost re
levată cu deosebită satisfacție evolu
ția ascendentă a raporturilor de 
colaborare ne multiple planuri sta
tornicite între România si Franța.

în județul Dolj s-a încheiat 
recoltarea griului

în județul Dolj s-a terminat re
coltarea griului. în prezent, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, toate forțele materiale și 
umane din agricultura județului sînt 
concentrate la eliberarea terenurilor, 
executarea arăturilor de vară și la 
însămîntarea unor suprafețe de teren 
cît mai mari cu culturi duble.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care Comitetul județean Dolj al 
P.C.R. raportează acest succes, se 
arată între altele :

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru tineret : 

Stan și Bran iluzioniști
11,05 File de istorie : „Columna — ge

neza unui popor“
11,25 Brigada „Mureș". Reportaj TV.
11,50 Telex
11,55 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17,20 Mult e dulce...
17,40 Lecții TV. pentru lucrătorii din 

agricultură
18,10 Festivalul european al prieteniei. 

Selecțiuni din spectacolele prezen
tate de ansamblul artistic „Rapso
dia română" al U.G.S.R. și de an
samblul folcloric din Schessel 
(R.F.G.)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Iată că încep să se culeagă roa

dele unei orezente mai consecvente 
a tinerelor iucătoare de tenis din 
România la marile turnee. Trofeul 
feminin al camoionatelor internațio
nale ale Suediei — campionate mai 
bine cunoscute sub numele de „Tur
neul de la Baastad" — a fost cucerit 
de Florența Mihai. După ce a fost 
recent finalistă la Roland Garros, 
jucătoarea româncă si-a confirmat 
ascensiunea si s-a impus în Suedia 
prin victorii la adversare destul de 
bine cotate, printre care si Mary 
Struthers (S.U.A.). Este acesta un 
prim sezon internațional cu rezul
tate notabile pentru o reprezentantă 
a acelui eșalon de tinere talentate, 
crescute de la o vîrstă fragedă de 
maestrul Florin Segîrceanu pe tere
nurile din parcul sportiv Dinamo. 
Dacă lansarea tinerelor iucătoare 
s-ar fi putut produce mai din vreme 
si cu mai multă consecventă, pro
babil. rezultatele îmbucurătoare ar 
fi ieșit la iveală încă din anul sau 
anii trecuti. Oricum, federația noas
tră de tenis militează pentru înscrie
rea timpurie a talentelor din tenis 
la circuitele internaționale, fapt cu 
atît mai necesar, după cum ne-a de
monstrat turneul de la Wimbledon, 
în privința tinerilor tenismani.

Virginia Ruzici si Florența Mihai, 
împreună cu Elena Popescu, se vor 
reuni in zilele ce urmează in for
mația reprezentativă a României, 
spectatorilor bucuresteni oferin- 
du-li-se posibilitatea să le urmă
rească iocul oe terenul din parcul 
sportiv Progresul, cu ocazia balca
niadei de tenis.

Totodată, au fost evidențiate noi 
posibilități de dezvoltare si diver
sificare a colaborării româno-fran- 
ceze în domeniul ocrotirii sănătății 
si turismului.

La primire, desfășurată într-o 
ambiantă de cordialitate, a participat 
Nicolae Nicolaescu. ministrul sănă
tății.

A fost prezent Raoul Delaye. am
basadorul Franței la București.

(Agerpres)

Mobilizîndu-ne în continuare și 
mai mult, organizîndu-ne munca în 
condiții superioare, vom asigura in
tensificarea lucrărilor de întreținere 
a tuturor culturilor prăsitoare, cu ho- 
tărîrea fermă ca si în acest an ju
dețul Dolj, să realizeze și să 
depășească sarcinile de producție 
planificate, conștienți fiind că astfel 
înfăptuim cu consecventă Programul 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

18.50 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Program de cîntece în interpre

tarea corului bărbătesc „Freamă
tul" al sindicatelor din Călărași

20.20 Seară de teatru : „Nu sîntem în
geri" de Paul Ioachim. Premie
ră TV.

21.50 Mai aveți o întrebare 7
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : „Prinț șl 
cerșetor" — episodul 5

20,25 Viața economică a Capitalei. în 
studioul emisiunii, participant! la 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii

20,55 Inscripții pe celuloid. Prețuirea 
științei. Documentar despre acor
darea premiilor Nobel

21.35 Telex
21.40 Tineretul Capitalei
22,05 De la Bach la Enescu. Sonate pen

tru vioară și pian de Mozart și 
Ysaye, interpretate de Daniel Pod- 
lovschi șl Victoria Ștefănescu

22.30 închiderea programului

Să notăm la capitolul realizărilor 
internaționale din tenisul feminin și 
succesele reprezentantelor altei pe
piniere bucurestene — aceea aflată 
sub directa îndrumare a organizației 
Pionierilor din Capitală. Aflîndu-se 
la Overpelt (Belgia), la unul dintre 
turneele semifinale ale „Cupei Annie 
Soisbault", un fel de campionat al 
echipelor de junioare, formația

REVISTA COMPETIȚIILOR
României — Maria Romanov. Lucia 
Romanov si Gabriela Dinu — a cu
cerit primul loc Ia această semifi
nală. fapt de subliniat cu atit mai 
mult cu cît contracandidatele fuse
seră echipele Suediei. R. F. Germa
nia. Belgiei si Canadei. In viitorul 
foarte apropiat (15—17 iulie, la Le 
Touquet. în Franța), surorile Maria 
si Lucia Romanov își vor proba ta
lentul si capacitatea competitională 
la turneul final al cupei, intîlnind, 
chiar în primul dintre meciuri, for
mația U.R.S.S.. cistigătoarea celei
lalte semifinale (Aviles-Spania).

Si tinerii poloisti români se- află 
pe o cale bună. Echipa de tineret a 
reprezentat cu succes culorile noas
tre sportive la turneul international 
de la Salonic, turneu pe care l-a 
cîștigat deși adversare fuseseră pri
mele echipe ale Cehoslovaciei. Po-

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBUCU 

DEMOCRATICE SAP TOME Șl PRINCIPE

Tovarășului MANVEL PINTO DA COSTA
Secretar general al Mișcării de Eliberare din Sao Tome și Principe, 

Președintele Republicii Democratice Sao Tomâ și Principe
SAO TOME

Cu prilejul celei de-a doua aniversări a proclamării independenței de 
stat a Republicii Democratice Sao Tome și Principe, îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și bunăstare poporului saotomez prieten.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare care 
s-au stabilit între țările noastre. intre Partidul Comunist Român și Mișcarea 
de Eliberare din Sao Tome și Principe vor cunoaște o dezvoltare continuă 
în interesul celor două popoare, al cauzei libertății și independenței națio
nale, păcii și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Stat insular in largul 
coastelor de vest ale 
Africii, cu o suprafață 
de 964 kmp și o popu
lație de aproximativ 
80 000 de locuitori. Re
publica Democratică 
Sao Tomă și Principe 
sărbătorește astăzi îm
plinirea a doi ani de 
la proclamarea inde
pendenței sale. Eveni
mentul găsește popu
lația țârii angajată cu 
toate forțele în opera 
de lichidare cît mai

rapidă a urmelor lăsa
te de îndelungata stă- 
pînire colonială, trans- 
punînd in viată un 
amplu program de 
dezvoltare și reforme 
economico-sociale. Po
porul român urmăreș
te cu simpatie efortu
rile tînărului stat, cu 
care tara noastră în
treține relații de prie
tenie și colaborare. La 
cursul ascendent al a- 
cestor raporturi, o con
tribuție de cea mai

cinema
• Acești vecini „minunați" : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, FLOREASCA — 9; 11; 13; 
15,30; 18; 20.
• Furnicarul : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cartea junglei — 9; 11,15; 13,30; 
15,45, Maiakovski ride — 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Timidul : PATRIA — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,45, LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, (la gră
dină) — 20,30, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
DINAMO — 20,30.
• Pasărea albastră : EFORIE —
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, BU-
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15,
• Mînie rece î FESTIVAL — 9,15;
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20,15, MODERN — 9; 11,15;
13.30; 16; 18; 20. la grădină — 20,30, 
GRADINA CAPITOL — 20,15.
• Jaroslaw Dombrowski : BU- 
CEGI — 9; 12; 16; 19.
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
CASA FILMULUI (la sala de festi
vități Dinamo) — 16; 18.15; 20.15.
• Diavolii din Spartivento : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Comedie mută ’77 : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15. GRADINA BU- 
ZEȘTI — 20,30.
• Afacerea Dominici — 9.45, Su
flete In ceață — 11,45, Calul de 
fier — 14; 16,15, Adevărul nevero
simil — 18,30, O femeie chinuită —
20,30 : CINEMATECA.
• Soarta Aurei și Argentinei ! 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20.
• Locotenentul Mc Q în acțiune î
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, AURORA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20.15, TOMIS — 8,45; 11; 13.15;
15,30; 17,45; 20. la grădină — 20.30.
• Tom șl Jerry : DOINA — 9,30; 
11,15; 13; 14,45; 16.30; 18,15: 20.
• Potopul (seriile I-II) : POPU
LAR — 16; 19,15.
• Potopul (seriile III-IV) : VIITO
RUL — 9; 12,30; 16; 19,15.

loniei. R. F. Germania. Canadei și 
Greciei. în meciul decisiv, tinerii 
noștri noloisti au întrecut cu 6—5 
echipa Cehoslovaciei, luîndu-si ast
fel „revanșa" pentru înfrîngerea cu 
8—7. suferită pe terenul propriu al 
aceleiași adversare, la Kosice. în 
„Cupa Dunării", ou aproximativ 
două săptămîni în urmă.

Cu prilejul comentariilor nrece- 

dente. remarcam succesele interna
ționale în serie ale celor mai buni 
dintre canoiștii și caiaciștii noștri, 
consecință firească a pregătirilor 
intense pe care aceștia le efectuează 
pentru campionatele mondiale (1—4 
septembrie, la Pancearovo. lingă 
Sofia). „Regata Snagov", desfășurată 
la sfîrșitul săptămînii trecute, ne-a 
pus însă în fata unor rezultate de 
ansamblu neobișnuite : toate probe
le, indiferent de distante, la caiac 
sau la canoe, la masculin ori la fe
minin. au fost cîstigate de echipa
jele românești ! Știm că atît canoiș
tii. cît si caiaciștii noștri fruntași 
sînt printre cei mai tari din lume, 
totuși, ca să nu ne lăsăm copleșiți 
de căldura toridă a acestor rezultate, 
ne-am adresat specialiștilor federa
ției pentru o apreciere mai rece a 
întrecerilor de ne lacul Snagov. Mai 

mare însemnătate au a- 
dus-o convorbirile la 
cel mai înalt nivel din
tre conducătorii de 
partid și de stat din 
cele două țări, docu
mentele semnate la 
București în 1975. care 
dau expresie voinței 
comune de a lărgi co
laborarea prietenească 
atit pe plan bilateral, 
cît și în cadrul luptei 
generale pentru pro
gres si pace în lume.

• Un orășel In Texas î FEREN
TARI — 9,30; 11.30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, GRADINA LIRA —
20,15.
• Ah, Jonathan, Jonathan ! : MIO
RIȚA — 9; 13,15; 15,30; 17,45; 20, 
GRADINA TITAN — 20.30, GRA
DINA MOȘILOR — 20,30.
• Mere roșii î LIRA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18; 20.
• Dick Turpin : GIULEȘTI — 9; 
11; 13.15; 15.30; 17.45; 20. ARTA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la 
grădină — 20,30.
• Republica din Uzice : PACEA
— 16; 19.15.
• Operațiunea „Petrol" : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.
• Trenul spre stația „Cerul" : 
FLAMURA - 9.
• Gloria nu cîntă : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
• Sfîrșitul legendei : MUNCA — 
9,30; 11.30: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Invincibilul Luke — 9. Cuibul 
salamandrelor — 11,15; 13.30; 15,45: 
18; 20,15 : FLACARA.
• Mușcă și fugi : COSMOS — 9; 
11,15; 13,30; 15,30, GRADINA FLA
CĂRA — 20,30.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : COSMOS — 
17,45; 20.
• Joe Kidd ; GRADINA FESTI
VAL — 20,15, PARC HOTEL —
20,30.
• Pușca veche : GRADINA BU- 
CEGI — 20,15.
• Benji : GRADINA UNIREA —
20,15.
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teatre
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mania posturilor — 
20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (Grădina Boema) : Camping 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 136 din prelungirea Fe
rentari 68) : Sinziana și Pepelea —
19.30.

întîi. ne-au spus specialiștii, să de
finim valoarea adversarilor : numai 
lotul Cehoslovaciei a cuprins pri
mele echipaje reprezentative, in 
timp ce echipajele sovietice au fost 
formate din eșaloanele doi si trei, 
iar cele ungare din tineret. Deci, din 
punctul de vedere al confruntării cu 
adversari bine cotati. o subliniere 
aparte se cere făcută echipajelor 
românești de caiac-2 la 500 m (Dîba- 
Simiocenco) și caiac-2 1 000 m (Dra- 
gulschi-Simiocenco) care au învins 
cel mai bun echipai din R. D. Ger
mană. cîstigător cu numai o săptă- 
mînă în urmă al probelor respective 
la „Regata Brandenburg". în al doi
lea rînd. antrenorul federal Cornel 
Bîrsănescu aprecia că. indiferent de 
valoarea adversarilor, echipajele ro
mânești au obtinut rezultate apro
ximativ corespunzătoare nivelului 
planificat pentru această perioadă 
pregătitoare ; sînt necesare însă noi 
eforturi din partea antrenorilor și 
sportivilor — antrenament mai mult 
si mai intens in cele sase săptămîni 
oină la campionatele mondiale. îm
bucurătoare sint unele experimen
tări recente in alcătuirea echipaje
lor. Astfel, echipajul Patzaichin- 
Gheba. la canoe — 500 m. Încercat 
pentru prima oară cu ocazia „Rega
tei Tampere", dovedește capacitate 
de a progresa, iar noul cuplu la 
canoe — 1 000 m. al fraților Toma 
si Gheorghe Simionov. foarte omo
gen firește, concurează cu rezultate 
dintre cele mai promițătoare.

Valeriu MIRONESCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 13, 

14 și 15 iulie. în țară : Vreme răcoroasă 
la început, apoi in curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil cu înnorări mai 
accentuate la începutul intervalului în 
estul țării, precum și în zonele de deal 
și de munte, unde vor cădea ploi loca
le mai ales cu caracter de averse înso
țite de descărcări electrice. In rest, a- 
verse izolate și descărcări electrice 
după-amiaza. Vint slab, pînă la moderat 
cu intensificări de 35—45 km pe oră în 
Moldova și 70-80 km pe oră în zona de 
munte, predominînd din sectorul nord- 
vest. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 20 și 30 de grade, mai ridicate spre 
sfîrșitul intervalului în sud-vest. Izolat 
condiții de grindină. în București : 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil, 
averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice după-amiaza. Vînt slab pînă 
la potrivit. La începutul intervalului 
condiții de grindină.

• LASERUL AVERTI
ZEAZĂ ÎMPOTRIVA FUR
TUNILOR. Oceanologi șo- 
vietici au arătat că razele 
laser pot fi folosite pentru iden
tificarea din timp a furtunilor în 
marea deschisă. După cum au 
arătat experiențele, înălțimea 
valurilor poate fi mult mai pre
cis determinată cu ajutorul la
serului decît cu alte instrumen
te. în aceste experiențe, specia
liștii au folosit un laser instalat 
la 30 de metri deasupra nivelu
lui mării. Metoda poate fi folo
sită și în timpul nopții.

• CU AUTOMOBILUL 
PÎNĂ LA CERCUL PO
LAR. Peste doi ani, canadienii 
vor putea ajunge la Cercul polar 
cu automobilul. O autostradă, 
lungă de 5 000 km, urmează să 

lege sudul țării de regiunile el 
nordice. Locuri care pină acum 
puteau ti atinse doar cu vasul 
sau avionul vor deveni accesi
bile și pentru autovehicule.

• RECLAMA PENTRU 
ȚIGĂRI - INTERZISA, 
într-un viitor apropiat, în R.P. 
Ungară, reclama pentru țigări 
va fi interzisă. După cum anun
ță agenția M.T.I., începînd cu 
1 octombrie 1978, asemenea re
clame, indiferent sub ce formă, 
nu vor mai fi admise. Concomi
tent, de la această dată se in
terzice fumatul în magazine, 
bufete, cantine etc.

• BARNARD VA A- 
BANDONA PRACTICA 
MEDICALĂ ? într-un Inter
viu acordat ziarului „Detroit 

News", Christian Barnard — 
pionierul grefelor de inimă — a 
declarat că peste un an sau doi 
intenționează să abandoneze 
practica medicală. Barnard. în 
vîrstă de 54 de ani, a subliniat 
că de 20 de ani suferă de o ar
trită la mîini, care continuă să 
se agraveze. „Nu voi putea con
tinua mult timp — a declarat 
el. Artrita imi provoacă dureri 
la ambele mîini. Pe plan profe
sional, am mers cit am putut de 
departe, deși mai sint multe lu
cruri pe care aș dori să le tac".

• „RIDICAȚI TITANI
CUL !“. La 65 de ani de la 
scufundarea Titanicului, la vre
mea respectivă cel mai mare 
transatlantic din lume (45 000 
tone), această mare catastrofă în 
care au pierit 1 500 de persoane, 
continuă încă să fascineze deo
potrivă pe scriitori, cineaști ca 
și publicul larg. Pornind de la

DE PRETUTINDENI
această tragică intîmplard. scri
itorul Clive Cussler a scris un 
roman de anticipație, de mare 
succes, „Ridicați Titanicul !“, in 
care își imaginează că transa
tlanticul transporta în secret un 
metal rar și extrem de prețios, 
„byzanium". Pentru a da de 
urma metalului, un grup de 
temerari își propun și reușesc, 
Ia capătul unor aventuri pasio
nante, să aducă „Titanicul" la 
suprafață. Solicitați să-și spună 
părerea, experții au declarat că 
aducerea la suprafață a epavei 
(aflată la o adîncime de 3 600 
metri) nu constituie o imposibi
litate, cu mijloacele tehnice ac
tuale, dar costul ridicat nu jus
tifică o asemenea operație.

• LEAGĂNUL OME
NIRII ? Primii oameni și-ar fi 
făcut apariția nu în Africa, cum 
se credea pînă acum, ci in Asia, 
respectiv în Pakistanul de as
tăzi. Prof. David Pilbeam, de la 
Universitatea Yale (S.U.A.), și 
dr. Ibrahim Sha, de la Oficiul 
pakistanez de măsurători geo
logice. iși bazează ipoteza pe 
resturile a 80 de schelete desco
perite în ultimii patru ani pe 
platoul Potwar din nordul Pa
kistanului. Resturile, in număr 
de două ori mai mare decît cele 
descoperite in ultimii 100 de ani 
in Africa, ar arăta, după păre
rea celor doi cercetători, că spe
cia umană s-ar fi dezvoltat, în 
urmă cu mai bine de 10 milioa
ne de ani, deci mult mai devre
me decît speciile africane, din 
maimuțele care au populat a- 
ceste meleaguri in perioada res
pectivă.

• FILM Șl ECOLOGIE. 
O porțiune de plajă transfor
mată într-un uriaș depozit de 
gunoi ; un cer întunecat de fu
mul gros ieșind în valuri din 
coșurile unei fabrici de produse 
chimice ; copii japonezi oribil 
mutilați datorită intoxicării cu 
mercur ; insecticide și pesticide 
care distrug fauna și flora — a- 
semenea imagini, infățișind în 
tot tragismul lor aspecte ale ati
tudinii de nepăsare a omului 
față de natură, avind ca rezul
tat poluarea gravă a mediului 
înconjurător, apar ca un lait
motiv în ultimul film al mare
lui cineast francez Robert Bres
son. Filmul, intitulat semnifica
tiv „Diavolul, probabil...", este 
prima producție artistică care își 
propune să abordeze tematica 
ecologică — de arzătoare actua
litate.

• „ARTA DE AVAN
GARDĂ". La Kassel, în 
R.F.G., s-a deschis expoziția 
„Documenta" de „artă de avan
gardă", care are loc din patru în 
patru ani. Anul acesta, „cloul" 
expoziției este sau mai degrabă 
ar fi trebuit să fie o... groapă 
adîncă de 1 000 de metri, săpată 
chiar în fața sălii unde este or
ganizată această manifestare. 
„Artistul" american Walter De 
Maria nu a putut însă să-și ducă 
„opera de artă" pînă la capăt, 
întrucît foreza s-a rupt cînd 
a atins adîncimea de 327 metri. 
Comentariul unui pictor occiden
tal cunoscut, Louis Cane, care 
nu-și propune asemenea elucu
brații artistice : „Am ajuns in 
situația în care sub pretextul li
bertății de creație, publicului i 
se impun cele mai penibile 
exhibiții".
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Organizației Politice Unificate 

a Frontului Național din R. D. P. a Yemenului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit. luni 
după-amiază, delegația Organizației 
Politice Unificate a Frontului Națio
nal (O.P.U.F.N.) din Republica De
mocrată Populară a Yemenului, con
dusă de tovarășul Haidar Aboubaker 
Al-Attas, membru al C.C. al orga
nizației. ministrul comunicațiilor, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. face 
o vizită oficială in țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Traian Dudaș, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Haralambie Alexa, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației a înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de sa
lut din partea secretarului general 
al Organizației Politice Unificate a 
Frontului Național din R.D.P, a Ye

menului. tovarășul Abdul Fattah Is
mail, in care este exprimată dorința 
de a se dezvolta în continuare rela
țiile bune de prietenie și conlucrare 
dintre cele două țări și popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Abdul Fattah Ismail 
salutul său și cele mai bune urări.

în timpul convorbirii s-a e- 
fectuat un schimb de informații pri
vind preocupările actuale ale celor 
două partide și situația politică, e- 
conomică și socială din cele două 
țări.

în cursul întrevederii s-au rele
vat cu satisfacție bunele relații care 
se dezvoltă între partidele, țările și 
popoarele noastre și a fost exprima
tă dorința comună de a intensifica 
raporturile de colaborare și solidari
tate militantă dintre P.C.R. și 
O.P.U.F.N.. de a întări conlucrarea 
între România și Republica Demo
crată Populară a Yemenului, in mul
tiple domenii de activitate, precum

și în sfera vieții internaționale. în 
folosul reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii în întreaga lume.

A avut loc. de asemenea, un 
schimb de vederi asupra evoluției 
vieții internaționale, evidentiindu-se 
modificările favorabile survenite in 
raportul de forțe pe plan mondial, 
afirmarea tot mai puternică a voin
ței popoarelor de a fi pe deplin stă- 
pîne pe soarta lor, de a folosi în 
mod suveran bogățiile și resursele 
lor naționale, de a-și hotărî în mod 
liber și independent calea dezvoltă
rii economico-sociale. de a edifica 
o nouă ordine economică internațio
nală. de a conviețui și colabora în 
condiții de pace și securitate. în 
acest cadru a fost reliefată însem
nătatea întăririi unității și luptei u- 
nite a tuturor forțelor revoluționa
re, antiimperialiste. pentru asigura
rea triumfului păcii, libertății, in
dependenței naționale și progresului 
social in întreaga lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.

BELGRAD

Intilnirea pregătitoare a reuniunii 
general-europene

Intervenția reprezentantului român

Vizita unei delegații a Marii Adunări
Naționale în R. P. Bulgaria

Vizita oficială in tara noastră
w

a primului ministru al Guvernului 
Republicii Burundi,

locotenent-colonel Edouard Nzambimana
La invitația pri

mului ministru al 
Guvernului Re
publicii Socialiste 
România, tovarășul 
Manea Mânescu. 
luni după-amiază a 
sosit in Capitală 
primffl ministru al 
Guvernului Repu
blicii Burundi, lo
cotenent-colonel E- 
douard Nzambima
na. care efectuea
ză o vizită oficială 
in tara noastră. 

Oaspetele este in
solit de Gaspard 
Emery Karenzo. mi
nistrul geologiei, 
minelor si indus
triei. Ladislas Ba- 
rutwanayo. minis
trul transporturilor 
și aeronauticii, de 
alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroportul O- 
topeni, Împodobit 
cu drapelele de stat 
ale celor două 
țări. locotenent- 
colonel Edouard 
Nzambimana a fost 
salutat de primul 
ministru al guver
nului. Manea Mâ-
nescu. de Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. dc alte persoane oficiale.

Au fost de fată Libere Ndabakwaje, 
ambasadorul Republicii Burundi la 
București, și Gheorghe Barbu, însăr

cinat cu afaceri ad-interim al tării 
noastre la Bujumbura.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, oaspetele a tre
cut in revistă o gardă de onoare 
constituită în cinstea sosirii sale..

(Agerpres)
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transmit :

A

începerea 
convorbirilor 

oficiale
în cursul aceleiași zile, la Palatul 

din Piața Victoriei au început convor
birile oficiale dintre primul ministru 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Manea Mănescu. si primul 
ministru al Republicii Burundi, loco
tenent-colonel Edouard Nzambimana.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă prietenească, au fost 
evidențiate-bunele relații statornicite 
intre cele două țări, la evoluția căro
ra contribuția hotărîtoare au adus-o 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și șeful statului burundez. colonel 
Jean Baptiste Bagaza.

Cei doi prim-miniștri au analizat 
stadiul actual al cooperării dintre cele 
două țări, exprimîndu-și satisfacția 
pentru cursul ascendent al relațiilor 
româno-burundeze pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-stiintific. cultural și 
în alte domenii. în acest context, a 
fost relevată importanta acordurilor 
semnate pină acum, precum și contri
buția pozitivă a activității Comisiei 
mixte guvernamentale româno-bu
rundeze de cooperare economică și 
tehnică, a cărei sesiune se desfășoară 
in aceste zile la București. Au fost 
examinate posibilitățile, căile și mij
loacele pentru dezvoltarea cooperării 
și colaborării economice si tehnice, 
convenindu-se acțiuni concrete de 
cooperare în domeniile : industriei 
extractive, construcției de mașini, e- 
nergetic, agriculturii, transporturilor 
și formării cadrelor. Au fost stabilite 
măsuri pentru lărgirea si diversifica
rea schimburilor comerciale, pentru 
amplificarea raporturilor economice 
între cele două țări, inclusiv prin 
înființarea de societăți mixte de 
producție și comercializare.

Cei doi prim-miniștri au hotărît 
să acorde relațiilor economice o per
spectivă mai largă pe baza unui acord 
de cooperare economică și tehnică pe 
termen lung.

La convorbiri au participat Con
stantin Băbălău. ministrul minelor, 
petrolului si geologiei, Traian Dudaș, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor. Gheorghe Dobra, prim-ad
junct al ministrului minelor, petrolu
lui și geologiei. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Ion St. Ion. secretarul Consiliului 
de Miniștri, alte persoane oficiale, 
consilieri, experti și specialiști, din 
partea română, și Gaspard Emery 
Karenzo, Ladislas Barutwanayo. și 
alte oficialități burundeze.

(Agerpres)

BELGRAD 11. — Trimisul special 
Agerpres transmite : La Belgrad au 
continuat lucrările întîlnirii pregăti
toare a reuniunii țărilor participante 
la Conferința general-europeană. în 
ședința plenară de luni au fost exa
minate probleme referitoare la orga
nizarea lucrărilor reuniunii din toam
nă. în legătură cu aceasta, și-au ex
pus punctele de vedere delegațiile 
U R S S.. Cehoslovaciei. Olandei. R.F. 
Germania, Elveției. Poloniei, Franței, 
Austriei. Ungariei și Italiei. Toate 
delegațiile se pronunță în favoarea 
creării unei structuri de lucru a reu
niunii de la Belgrad formate din- 
tr-un organ principal, care să exer
cite conducerea generală a lucrări
lor și un număr de organe subsi
diare. care să permită examinarea 
aprofundată a marilor capitole ale 
Actului final, adică problemele secu
rității. ale cooperării economice si 
tehnico-științifice, cooperării cultura
le si contactelor umane, securității 
si cooperării in zona Mării M°diie- 
rane. ale formelor organizatorice aii? 
cooperării multilaterale după reuniu
nea d° la Belgrad.

Tn intervenția sa. ambasadorul 
Valentin Lipatti a expus poziția tă
rii noastre cu privire la aceste pro
bleme. Astfel, s-a subliniat că orga
nizarea lucrărilor reuniunii prin
cipale. strîns legate de ordinea de zi, 
trebuie să servească la atingerea o-

biectivelor acesteia, și anume asigu
rarea unui schimb de vederi apro
fundat asupra aplicării Actului final, 
stimularea procesului de destindere, 
de securitate și cooperare în Euro
pa, crearea cadrului necesar conti
nuării activității multilaterale de 
cooperare în conformitate cu preve
derile Actului final.

Referindu-se la structura organiza
torică a reuniunii, reprezentantul ță
rii noastre a subliniat necesitatea 
creării unui comitet principal, ple
nar, care să asigure atît forumul pen
tru discuțiile politice la nivelul șe
filor de delegații, cît și organizarea 
și desfășurarea lucrărilor în orga
nele subsidiare de lucru ale reuniu
nii. De asemenea, același comitet va 
trebui să examineze și să adopte do
cumentul final al reuniunii, să se 
ocupe de examinarea problemelor re
feritoare la formele și modalitățile 
de cooperare după reuniunea de la 
B“’°rad. Caracterul complet al Ac
tului final. care conține prevederi 
pentru o gamă largă de domenii de 
cooperare. facQ necesară crearea, încă 
din acest stadiu, a unor organe de 
lucru subsidiare, care vor trebui să 
facă o muncă de specialitate con
form profilului lor, să asigure exa
minarea de noi propuneri de coope
rare în viitor si să elaboreze propu
neri și idei care vor fi supuse ple
narei.

SOFIA 11 (Agerpres). — Luni, o 
delegație a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele M.A.N., a sosit într-o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Populară Bulgaria, la invitația 
conducerii Adunării Populare a aces
tei țări. La aeroport, delegația a fost 
întimpinată de Vladimir Bonev, 
membru al Secretariatului C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, de alte 
persoane oficiale.

în aceeași zi, între delegația par
lamentară română și conducerea A- 
dunării Populare bulgare au avut 
loc convorbiri oficiale în timpul că
rora s-a făcut un schimb de infor
mații asupra activității celor două 
parlamente și au fost evidențiate 
relațiile de prietenie, colaborare și 
solidaritate dintre România și Bul
garia, subliniindu-se că o înrîurire 
hotărîtoare asupra evoluției lor 
fructuoase o au întîlnirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Todor Jivkov, înțelegerile gta- 
bilite de cei doi conducători de partid 
și de stat.

Condamnarea fermă a regimurilor minoritare 
rasiste din Africa australă

• O rezoluție înaintată Comitetului O.N.U. pentru decoloni
zare • Un document care demască represiunile și torturile 
din închisorile sud-airicane • Victime ale acțiunilor agresive 

rhodesiene

Festivitățile 
de la Ulan Bator

ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 
în capitala R.P. Mongole au avut loc, 
luni, o mare demonstrație a oame
nilor muncii si o paradă militară or
ganizate cu prilejul celei de-a 56-a 
aniversări a victoriei revoluției 
populare mongole.

Despre semnificația victoriei revo
luției populare mongole si realizările 
obținute de poporul mongol sub con
ducerea Partidului Popular Revolu
ționar Mongol în anii care au trecut 
de la înfăptuirea acestui act a vorbit 
generalul de armată Batin Dori, mi
nistrul apărării al R.P. Mongole.

Festivități consacrate celei de-a 
56-a aniversări a revoluției populare 
au avut loc în principalele așezări 
urbane si rurale din Mongolia.

Manifestare a păcii 
și prieteniei

MOSCOVA 11 (Agerpres). — în lo
calitatea sovietică Murmansk s-au 
încheiat duminică „Zilele păcii ale 
tarilor cu teritorii în calota nordică 
a Terrei" — reuniune tradițională a 
reprezentanților opiniei’ publice din 
ținuturile nordice ale Finlandei. Nor
vegiei. Suediei si Uniunii Sovietice, 
relatează agenția T.A.S.S.

La această manifestare a păcii și 
prieteniei au participat, grupate pe 
profesiuni și sfere de preocupări, 
peste 1 500 de persoane. în cadrul in- 
tîlnirilor, principala atenție a fost a- 
cordată problemelor privind inf?" 
tuirea celor convenite la Conferiți, , 
general-europeană de la Helsinki. î;i 
ședința plenară finală, participantii 
la „Zilele păcii" au adoptat o de
clarație comună. în care este subli
niată necesitatea înfăptuirii unor 
măsuri menite să asigure cît mai 
grabnic încetarea cursei înarmărilor.

Rezultatele alegerilor din Japonia
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 

— Un grup de țări socialiste si neali
niate au înaintat spre aprobare Co
mitetului O.N.U. pentru decolonizare 
o rezoluție în care condamnă activi
tatea cu caracter militar desfășurată 
de unele state occidentale în terito
riile coloniale, crearea dc baze si alte 
instalații militare si inițierea altor 
acțiuni de această natură prin care 
se Împiedică aplicarea Declarației 
O.N.U. cu privire la acordarea in
dependenței popoarelor și .țărilor co
loniale.

„Regimurile minoritare rasiste de 
ocupație din Rhodesia si Namibia — 
se arată în rezoluție — recurg la uti
lizarea forțelor armate pentru a-si 
menține dominația asupra teritoriilor 
respective si pentru a contracara lup
ta popoarelor coloniale si activitatea 
mișcărilor lor de eliberare pentru li
bertate si independentă națională".

LONDRA 11 (Agerpres). — La 
Londra a fost dat publicității un ra
port alcătuit de Congresul National 
African din R.S.A.. intitulat „Repre
siuni — tortură și moarte — Repu
blica Sud-Africană", in care se arată 
că torturile și molestările au devenit.

sub regimul minoritar rasist, o me
todă de „interogatoriu" la scară na
țională.

Cleopas Ndlovu, membru al Con
gresului National African, a fost ră
pit de politia sud-africanâ si internat 
într-un lagăr de concentrare din Na
talul de nord. unde, legat la ochi și 
fixat de un copac, a fost molestat 
pînă la pierderea cunoștinței. După 
ce a fost supus timp de două săptă- 
mîni unui astfel de „tratament", a 
fost „interogat" cu ajutorul electro- 
șocurilor.

LUSAKA 11 (Agerpres). — După 
cum informează ziarul ..Daily Mail", 
care apare la Lusaka, cinci zambieni 
și-au pierdut viata în ultimele sase 
zile. în cursul unor incidente de fron
tieră puse la cale de forțele regimu
rilor minoritare rasiste din Africa 
australă. Patru dintre aceștia au fost 
victimele acțiunilor unităților regi
mului sud-african în zona Caprivi; 
iar a cincea a. încetat din viată din 
cauza rănilor primite în timpul ulti
mei incursiuni agresive a trupelor 
rasiste rhodesiene pe teritoriul Zam- 
biei. peste fluviul Zambezi, la Chi- 
rundu.

TOKIO 11 (Agerpres). — Duminică 
au avut loc în Japonia alegeri pen
tru reînnoirea a 126 mandate — ju
mătate din cele 252 mandate ale Ca
merei Consilierilor (Camera Supe
rioară a Parlamentului nipon). La 
urne s-au prezentat 68,5 la sută din 
cei 78 milioane alegători fată de 73,2 
la sută, la alegerile similare din 
1974.

După anunțarea rezultatelor privind 
124 din cele 126 mandate, acestea sint 
repartizate în felul următor : Partidul 
Liberal Democrat, de guvemămînt —

63 mandate. Partidul Socialist din 
Japonia — 26 mandate, Komeito — 
14 mandate, Partidul Socialist Demo
cratic — 6 mandate, Partidul Comu
nist din Japonia — 4 mandate, Noul 
Club liberal, care s-a desprins în 
vara anului trecut de P.L.D. — 3 
mandate. Alte grupări politice au ob
ținut 3 mandate, iar 5 mandate au 
revenit unor independenți.

Sînt în curs de desfășurare opera
țiunile de numărare a voturilor pen
tru desemnarea a încă 2 mandate în 
Camera Superioară.'

Evoluția situației din Pakistan

S. U. A.

Preocupări pentru limitarea importurilor de petrol
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

După cum a declarat James Schlesin
ger. consilier prezidențial pentru 
problemele energiei. Administrația 
S.U.A. examinează limitarea impor
turilor de petrol ale tării, ca o alter
nativă la încercările de a reduce con
sumul intern de energie. El a afirmat 
că Administrația estimează că petro
lul importat poate fi redus la aproxi
mativ 30 la sută din consumul total 
intern al tării, pînă în anul 1985. dacă 
programul energetic al președintelui

Jimmy Carter este pus în aplicare, 
în prezent, petrolul importat repre
zintă 40 la sută din consumul intern.

Potrivit declarației lui James 
Schlesinger, mai sint luate in consi
derare. în vederea reducerii consu
mului de petrol, introducerea unor 
taxe și închiderea unor statii de ben
zină. Un plan de raționalizare va tre
bui aprobat de Congresul S.U.A.. a 
adăugat el. si va fi impus numai în 
eventualitatea unei întreruperi a li
vrărilor.

ISLAMABAD 11 (Agerpres). — Ge
neralul Mohammad Ziaul Haq. admi- 
nistrator-sef al legii marțiale din Pa
kistan. a declarat că fostul premier, 
Zulfikar Aii Bhutto, și membrii for
mațiunii politice pe care o conduce. 
Partidul Poporului, se vor putea pre
zenta la viitoarele alegeri legislative 
generale, scrie ziarul „Musawat", or
gan al acestui partid. în numărul său 
de duminică.-

Potrivit ziarului, citat de agenția 
France Presse. generalul Ziaul Haq 
a afirmat că forțele armate au pre
luat puterea pentru a asigura ordi
nea si securitatea în tară pînă la 
alegerile generale, prevăzute pentru 
luna octombrie a.c.

★
Noile autorități militare pakistane

ze au promulgat, duminică. în cadrul 
Legii marțiale, un nou Cod penal 
prevăzind pedepse deosebit de seve
re pentru cei ce încalcă legile si re
glementările in vigoare — relatează 
agenția France Presse.

Codul exclude în mod expres sta
tutul de delimit politic. Activitățile 
politice, ca si apartenența la orice 
sindicat sînt pasibile de pedepse cu 
închisoarea pe diferite termene. Ori
ce infracțiune fată de un ordin emis 
de autoritățile Legii marțiale se pe

depsește cu privarea de libertate. în 
cazul provocării de pagube, al împie
dicării lucrărilor de construcții la șo
sele, aeroporturi, instalații telegra
fice sau telefonice sau al distrugerii 
proprietăților guvernamentale. se 
prevede pedeapsa capitală.

Codul arată că vor fi create „tribu
nale militare speciale de urgentă". 
Generalul Ziaul Haq. administratorul 
șef al Legii marțiale, are dreptul de 
grațiere.

Schimb de prizonieri 
pakistanezi și indieni

Pakistanul a anuntat că va elibe
ra peste 200 de cetățeni indieni a- 
flati in închisorile pakistaneze din 
perioada conflictului între cele două 
țări, din 1971 — informează agenția 
Reuter. Ambasadorului Indiei la Is
lamabad. decizia i-a fost comunica
tă de generalul Ziaul Haq, adminis- 
tratorul-șef al Legii marțiale din Pa
kistan.

Agenția citată menționează că cele 
două țări au procedat fiecare la e- 
hberarea a trei grupuri de prizonieri, 
în cadrul procesului de normalizare 
a relațiilor bilaterale, in conformita
te cu Acordul de la Simla, din 1972.

La Kinshasa a avut loc deschi
derea unui Tira international, la 
care expun mărfuri 30 de țări, 
printre care și România. Pavili
onul tării noastre a fost vizitat 
de președintele Mobutu Șese 
Seko, care a dat o înaltă apre
ciere produselor românești ex
puse.

In cadrul zilelor culturii ro
mânești organizate in Burundi 
cu prilejul centenarului Inde
pendentei de stat a României, 
ansamblul folcloric „Doina" a 
prezentat un spectacol de gală 
la Palatul Națiunii din Bujum
bura. Au participat membri ai 
Consiliului Suprem Revoluțio
nar și ai guvernului, consilieri 
ai președintelui republicii, șefi 
de misiuni diplomatice și con
sulare, oameni de cultură, zia
riști, un numeros public. Spec
tacolul s-a bucurat de un suc
ces deosebit.

La tradiționalul Festival de 
artă si cultură „Portocala de 
aur" de la Antalya (Turcia), 
ansamblul folcloric „Briuletul" 
din Constanța a ocupat primul 
loc intre numeroasele forma
țiuni străine participante. De a- 
semenea, filmul românesc ..Pati
ma" a fost distins cu trofeul 
„Portocala de argint".

Primul secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit
Polonez Edward Gierek, a primit, 
luni, pe Kurt Waldheim, secretar ge
neral al O.N U., care se află într-o 
vizită in Polonia — informează a- 
genția P.A.P.

Ministrul italian de ex
terne, Ariialdo Forlani, s-a pro
nunțat pentru extinderea cooperării 
Italiei cu țările din Balcani și ba
zinul dunărean, într-un interviu a- 
cordat ziarului „Corriere de la 
Sera". Arătînd că această regiune 
include țări membre fie ale N.A.T.O., 
fie ale Tratatului de la Varșovia și 
țări neutre si nealiniate. Amaldo 
Forlani a relevat că reducerea ten
siunii poate găsi aici noi dimensiuni 
si a considerat cooperarea cu sta
tele acestei zone ca un exemplu 
pentru realizarea destinderii și 
crearea unor relații de cooperare
noi în Europa si in lume. O decla
rație similară a fost făcută de For
lani recent in Senatul italian.

■ ■ ■ H ■ @ ■ ■ ■ ■ ■
demonstrație la Bruxelles în spri
jinul dreptului la muncă și la garan
tarea locului de muncă. în cadrul 
unui miting în capitala belgiană, de
monstranții au cerut guvernului să 
adopte măsuri urgente pentru lichi
darea șomajului, care afectează în 
prezent 310 000 de persoane.

La Londra s au deschis 13 
sfirsitul săptămînii trecute, cursurile 
„Universității comuniste". organi
zată in fiecare vară. începînd din 
1969. de Partidul Comunist din 
Marea Britanie. La prelegerile și 
seminariile ce se vor desfășura 
pină la 17 iulie participă peste o 
mie de cursanti. ceea ce reprezintă 
de sase ori mai mult decit cu opt 
ani în urmă.

sele. înființarea de tabere de tine
ret. realizarea altor obiective social- 
culturale și economice.

Seminar consacrat șoma
jului. La Dusseldorf s-au desfășu
rat lucrările unui seminar interna
tional consacrat șomajului în rîn
durile tineretului,4 organizat de aso
ciațiile studențești din R.F.G. și 
U.I.S.

MAREA BRITANIE

Politică de austeritate-dar nu în sens unir

Proteste în Uruguay, conven
ția Națională a Oamenilor Muncii 
din Uruguay a condamnat noul val 
de represiuni declanșat de regimul 
dictatorial. Relevînd. intr-o declara
ție dată publicității, că în ultima vre
me au fost operate numeroase ares
tări în rîndul celor care se opun re
gimului de dictatură. C.N.O.M. pro
testează pentru faptul că lideri sin
dicali sint aruncați în închisori.

Acord egipteano-ameri- 
COn La Cairo a fost semnat un a- 
cord de cooperare economică între E- 
gipt si Statele Unite. Potrivit aces
tui acord. S.U.A. vor acorda un îm
prumut în valoare de 15 milioane do
lari. destinat finanțării unor proiec
te de dezvoltare economică în Egipt.

Reuniune. Noul guvern spa- 
niol. condus de premierul Adolfo 
Suarez, s-a întrunit luni pentru a 
examina probleme stringente de na
tură economică și financiară, inclusiv 
măsuri in vederea reducerii inflației, 
a cărei rată a ajuns în prezent la 30 
la sută, proiectul unei reforme fis
cale, blocarea salariilor mari, ca și 
a prețurilor anumitor produse de 
bază, reducerea importurilor și stimu
larea exporturilor, precum și proble
ma șomajului, care afectează apro
ximativ 800 000 persoane.

Convorbiri iraniano-elve- 
tîOnO Dezvoltarea cooperării intre 
Iran si Elveția în domeniile agricul
turii. industriei si comerțului a fă
cut tema primei runde de convor
biri prilejuite de vizita oficială la 
Teheran a unei delegații elvețiene 
conduse de Ernst Brugger, șeful De
partamentului economiei publice.

Demonstrație. P3Ste 0 mie de 
oameni ai muncii belgieni din dife
rite regiuni ale tării au organizat o

Primul ministru Jamai
can, Michael Manley, a anunțat că 
armata tării va sprijini. în mod di
rect si concret, realizarea programu
lui guvernamental de dezvoltare e- 
conomică a tării. Militarii vor parti
cipa la concretizarea mai multor 
proiecte ale ministerelor agricultu
rii. tineretului și sănătății publice, a- 
jutînd. între altele, la crearea de 
combinate avicole, construirea de șo

Capricii
Valul de Căldură înregistrat în 

Grecia a cauzat pină acum moartea 
a trei persoane. Seceta îndelungată 
de pe întreg teritoriul tării a provo
cat numeroase incendii, care au dis
trus pină in prezent 600 hectare de 
pini. Duminică, mercurul termome- 
trului a urcat la 48 grade C la 
umbră în localitatea Eleusis și la 43 
grade la Atena. Incendiile din pă
durea Varybodi, situată la cițiva km 
de Atena, precum și cele din 
Insulele Ikaria, Salamis, Grevena, 
și Vermio. din nordul Greciei, au 
putut fi stinse.

Ploile torențiale care au căzut la 
sfirșitul săptăminii trecute in Elve
ția au provocat moartea a 13 persoa-

Scădersa cursului dola
rului bursa din Frankîurt pe 
Main s-a înregistrat luni o scădere 
rapidă a cursului dolarului, care a a- 
tins un raport de schimb sub 2,30 de 
mărci vest-germane. Specialiștii de 
la bursă apreciază că dacă această 
tendință va continua, ea va avea re
percusiuni asupra schimburilor pe 
ansamblul piețelor financiare occi
dentale.

Trafic de droguri.20 de sa_ 
lariați ai aeroportului Arlanda al 
Stockholmului și ai companiei „S.A.S." 
au fost arestați, fiind acuzați de con
trabandă cu stupefiante. Ei s-au fă
cut vinovati de introducerea in Sue
dia a unor masive cantități de ha
șiș. marijuana si chiar heroină.

le vremii
ne. Cantitatea mare de precipitații a 
dus la revărsarea a numeroase riuri, 
la întreruperea traficului pe auto
străzile principale și la dezorganiza
rea traficului feroviar.

Echipe de salvare acționează în 
zona sud-vestică a Franței în jurul 
localității Toulouse în vederea even
tualei descoperiri a persoanelor date 
dispărute ca urmare a recentelor i- 
nundații. Pînă în prezent inundațiile 
au provocat moartea a 13 persoane, 
alte 10 fiind date dispărute. De ase
menea. această calamitate a dus la 
distrugerea recoltei pe o suprafață de 
peste 5 000 ha in întreaga zonă și la 
deteriorarea a numeroase clădiri.

Eșichierul politico-social britanic 
cunoaște in aceste zile o serie de 
convulsii, unele dintre acestea atin- 
gind temperaturi destul de „înalte" 
pentru perioada de dinaintea vacan
ței parlamentare. In contextul aces
tor frămîntări, generate in special de 
cauze legate de persistența fenome
nelor de criză, opoziția agită cu 
tot mai multă insistentă eventualita
tea unor alegeri generale antici
pate. La aceasta însă, primul minis
tru James Callaghan a dat un răs
puns categoric, arătînd că o nouă 
confruntare electorală nu va avea loc 
înainte de 18 luni și că guvernul său 
va face totul pentru a menține pac
tul cu liberalii și „contractul social" 
cu sindicatele, menite — așa cum 
scrie „Times" — „să permită cabine
tului să navigheze în continuare pe 
marea bîntuită de vinturi contrarii".

O privire asupra situației econo
miei britanice dezvăluie că, in anu
mite sectoare, spre deosebire de pe
rioada cea mai critică a crizei, au 
apărut unele indicii apreciate do 
oficialități ca încurajatoare. Tn pri
mul rînd se menționează faptul că, 
datorită eforturilor întreprinse, in 
prezent se obține din Marea Nor
dului echivalentul a jumătate din 
necesitățile anuale de petrol ale 
țării, ceea ce a avut efecte favorabile 
asupra balanței de plăți, prin redu
cerea importului. Așa, de pildă, rata 
inflației s-a micșorat de la 31 la sută, cît 
era în urmă cu doi ani. la circa 17.5 
la sută in prezent ; de asemenea, rit
mul de creștere a prețurilor a cu- 
noscut o încetinire (luna trecută doar 
de 0,5 la sută). Chiar și producția in
dustrială marchează în ansamblu o 
înviorare, ce-i drept redusă (doar de 
0,5 la sută), ceea ce a determinat de
pășirea cu 2 la sută a nivelului mi
nim de anul trecut al venitului na
țional.

Pe de altă parte însă, economia bri
tanică continuă să fie confruntată 
cu un șir de probleme serioase, 
mai Vechi. După părerea specialiști
lor, punctul nevralgic il constituie 
industria constructoare de mașini, 
care a suferit de-a lungul anilor cî-

teva șocuri puternice. In Marea Bri- 
tanie se spune că „este suficient ca 
industria manufacturieră să strănute, 
pentru ca întreaga economie să dea 
semne de îmbolnăvire serioasă". Așa 
s-au și petrecut lucrurile. Cauza : 
lipsa acută de investiții în industrie. 
Monopolurile britanice și cele multi
naționale au preferat, de dragul rea
lizării unor profituri cît mai mari, 
să-și plaseze capitalurile în afaceri 
speculative sau să le investească in re
giuni ale globului „mai atrăgătoare", 
unde rata profitului, ca urmare a in-

Prelungirea contractului 
social dintre sindicate 
și guvern sub semnul 

întrebării

tensificării exploatării celor ce mun
cesc, este mai ridicată. De aceea, in 
industria britanică neavînd loc înnoi
rea periodică a mașinilor și utilaje
lor, acestea au „îmbătrinit", fizic și 
moral, virsta lor medie fiind aprecia
tă la 34 ani — de două ori mai ridi
cată decit în Statele Unite, Franța, 
R.F.G sau Suedia și de peste trei 
ori decît in Japonia. în aceste con
diții. mărfurile britanice se văd con
curate nu numai pe piața externă, dar 
chiar și pe cea internă. Așa se ex
plică faptul că — așa cum sub
liniază „Guardian" — „în luna mai de
ficitul balanței comerciale a atins 
224 milioane lire, fată de 129 milioa
ne în luna precedentă".

Totodată, șomajul se menține la 
cote ridicate — numărul celor fără 
de lucru fiind de aproape 1.5 milioa
ne — și, ca atare, „standardul de 
viață continuă să scadă" („Daily 
Mail").

Prin încheierea „contractului so
cial", în august 1975, guvernul laburist 
se angajase față de sindicate să ia mă
suri de redresare a economiei, inclu
siv de combatere a inflației, șomaju

lui și creșterii prețurilor, în schimbul 
promisiunii Congresului sindicatelor 
(T.U.C) de a proceda la o „tempo
rare" a cererilor de majorare a sa
lariilor. Acum în rîndul sindicatelor 
se conturează tot mai mult opinia de 
a nu se mai prelungi „contractul 
social", considerîndu-se că termenii 
angajamentului au fost aplicați m 
mod unilateral, in sensul că greută
țile crizei și ale redresării au fost 
suportate, practic, aproape in exclu
sivitate de oamenii muncii, în timp 
ce monopolurile și-aU sporit simți
tor profiturile, zeci de firme și com
panii obținînd dividende cu 25—30 la 
sută mai mari ; sînt bănci ale căror 
profituri au crescut într-un an chiar 
cu 40—60 la sută.

Iată de ce, conferința națională a 
sindicatului minerilor — unul din 
cele mai puternice sindicate mem
bre ale T.U.C. — a hotărît că nu 
mai este cazul să se prelungească 
„contractul social", hotărire apreciată 
de presa britanică drept o măsură cu 
serioase repercusiuni în viața politi
că și socială. Semnificativă pentru 
starea de spirit a celor ce muncesc 
este și declarația făcută la conferința 
anuală a sindicatului salariaților din 
serviciile municipale de David 
Warburton. Acesta a spus : „Oare am 
îndurat doi ani de greutăți ca să 
vedem companiile realizind profituri 
record ? Și este oare just ca 
„BRITISH PETROLEUM" să inves
tească în Africa de Sud 207 milioane 
lire, realizați de pe spinarea noastră, 
pentru ca să se prelungească acolo 
politica de apartheid, în timp ce aca
să vedem reducindu-se posibilitățile 
de creare a unor noi locuri de 
muncă

Toate acestea explică creșterea ne
mulțumirilor în rîndurile celor ce 
muncesc. De altfel, chiar și în cadrul 
partidului laburist s-au manifestat 
semne de insatisfacție, ajungindu-se 
pină acolo că unii deputați au votat 
în parlament împotriva propriului lor 
guvern,

N. PLOPEANU
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