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ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 12 iulie a.c,. a avut 

loc. la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România.

La' ședință au luat parte, ca in
vitați. viceprim-mlniștri ai guvernu
lui. miniștri, alți conducători de or
gane centrale, precum și președinți 
ai unor; comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționala.

In cadrul ședinței. Consiliul de 
Stat a dezbătut si adoptat : Decre
tul privind unele măsuri pentru pre
gătirea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială și a 
Bugetului de stat ale" Republicii So
cialiste Romania pe anul 1918 ; De
cretul privind organizarea si func

tionarea învățămîntului liceal : De
cretul privind organizarea si func
tionarea învătămin.tului profesional ; 
Decretul pentru modificarea anexe
lor nr. 1 și 2 la Decretul nr. 147/1974 
privind nomenclatoru1 profilelor si 
specializărilor din învățămintul su
perior. precum și instituțiile și* *fa 
cultățile din sistemul Ministerului E- 
ducatiei și învățămintului ; Decretul 
cu privire la majorarea pensiilor : 
Decretul privind majorarea pensiilor 
membrilor cooperativelor agricole de 
producție; Decretul privind majo
rarea alocației de stat, pentru copii ; 
Decretul privind majorarea retribu
ției cadrelor militare ; Decretul pri
vind pensiile militare de. stat ; De
cretul cu privire la încadrarea per

In cele mai multe unități agricole 
n județul Brăila, munca este 

bine organizată, astfel incit recol
ta ajunge in aceeași zi în maga
zii. La cooperativa agricolă din Opri- 
șenești. de pildă, există un număr 
suficient de mijloace de transport 
pentru servirea celor sase combine 
„Gloria". De asemenea, unitatea a 
pregătit și o magazie proprie, unde 
se aduce griul cind mijloacele de 
transport staționează prea multă vre
me la baza de recepție. Pot fi date 
și alte asemenea exemple bune.

Și totuși, după cum am fost infor
mați la întreprinderea județeană de 
valorificare a cerealelor, precum și 
din constatările făcute la fata locu
lui. la unele baze de recepție ca
mioanele pierd incă mult timp. Care 
sinț cauzele ? Pentru a răspunde la 
această întrebare, timp de o zi am 
urmărit cum se desfășoară activitatea 
la baza de. recepție, unde livrează 
-gritif ' M.'-unități agrioole : înteeprin--x 
derile agricole de stat Urleasca și 
Mircea Vodă, precum și cooperativele 
agricole Bordei Verde, Gabrielescu, 
Plopu. Oprișenești, Șutești. Dedulești 
ș.a. Tovarășul Constantin Barac. șe
ful bazei de recepție, ne preciza că. 
prii), amenajarea unor puncte supli
mentare de descărcare a mijloacelor 
de transport, pot fi preluate peste 200 
tone de griu pe oră. Deci. în 15 ore. 
de la 6 dimineața pînă la ora 21. in
tervalul de timp pentru care s-au în
tocmit grafice de transport cu unită
țile agricole, se pot recepționa peste 
3 000 tone de griu. Numai că una 
stă scris in grafice si alta se întîm- 
plă in realitate.

Să derulăm „filmul" unei zile de 
muncă :

• Intre orele 6 și 9 au sosit la baza 
de recepție 48 de mașini, care puteau 
fi descărcate in mai puțin de o oră. 
Activitatea de la bază se desfășura 
lent, incit nu părea că ne aflăm în 
plină campanie de seceriș.

• De la ora 9 și pină la ora 13. 
mașinile au sosit in număr atît de 
mare încît s-a format un șir lung. 
Șoferii dădeau semne de nerăbdare, 
claxonau nervoși. Tovarășul Teodor 
Iureț, directorul întreprinderii jude
țene de valorificare a cerealelor, a 
hotârit ca griul mai uscat să fie des
cărcat. si in alte magazii.

• Urmează din nou o perioadă de 
relativă acalmie : intre orele 13 si 14 
pe poarta bazei intră numai 17 mij
loace de transport.

sonalului muncitor în grupele I. II 
sau III de muncă ; Decretul privind 
criteriile si normele de încadrare 
în grade de invaliditate : Decretul 
privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a comisii
lor de pensii și asigurări sociale și 
a comisiilor de expertiză medicală ; 
Decretul privind unele măsuri tran
zitorii ’ referitoare la sancționarea și 
reeducarea prin muncă a unor per
soane care au săvirsit fapte prevă
zute de legea penală.

Toate decretele menționate au 
fost. în prealabil, avizate favorabil 
de comisiile permanente de Specia
litate ale Marii Adunări Naționale, 
precum și de către Consiliul Le
gislativ.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu
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CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
Tra nsportul 
și depozitarea

în ritm cu secerișul
de pe aproapeGrîul a fost strîns

1 milion de hectare

^,/Marți, 12 iulie, sub președinția 
>/varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
^țcretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 

' Socialiste România, au fost reluate, 
in plen, lucrările Congresului consi
liilor oamenilor muncii din industrie, 
construcții și transporturi.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și statului 
au fost salutați cu entuziaste aplauze, 
cu urale și ovații. Cei peste 10 000 de 
participant — reprezentanți ai clasei 
muncitoare, ai tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră — au acla
mat, minute in șir, pentru partid și 
secretarul său general.

în această zi au început dezbate
rile generale asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi a congre
sului. probleme de o importanță de
osebită pentru accelerarea dezvoltării 
industriei, a celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, pe baza cuceri
rilor revoluției tehnico-științifice, 
pentru adincirea continuă a demo
crației _ muncitorești și perfecționa
rea neîntreruptă a intregii activități 
economice și sociale, pentru progre
sul multilateral al patriei și crește
rea bunăstării poporului — țelul su
prem al 
societății 
ficăm.

Prima 
neață a

politicii partidului, esența 
socialiste pe care o edi-

parte a ședinței de dimi- 
fost condusă de tovarășul

Marin Ieremia. secretar al comite
tului de partid de la întreprinderea 
de autocamioane din Brașov.

i Au luat cuvintul tovarășii Ștefan 
Mocuța, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., Ion Lieu, 
director general al Centralei indus
triale de mașini și aparataje electri- 
ce-Craiova, Mircea Izbășoiu, secreta
rul comitetului de partid de la Com
binatul petrochimic Brazi, județul Pra
hova. luliu Gheorghe Pavel, secretar 
al comitetului de partid de la Exploa
tarea minieră Lupeni, județul Hune
doara, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Ion 
Popa, secretar al Comitetului jude
țean Sălaj al P.C.R., Irina Szabo, 
muncitoare la întreprinderea 
textile „Oltul", din orașul 
Gheorghe. județul Covasna. 
Constantin, prim-secretar al 
tetului județean Galați al
Carol Dina, secretar

de 
Sfîntu 

Nicolae 
Corni- 
P.C.R.. 

al comitetului 
de partid de la întreprinderea ,.23 
August" din București, ionel Mocanu, 
directorul Grupului de șantiere con
strucții industriale — Brăila. Sevas
tian Popa, maistru la întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului — Sla
tina. județul Olt, Mihail Florescu. 
ministrul industriei chimice. Aurel 
Cioruga, directorul întreprinderii de 

_ vagoane — Arad.
In continuare, lucrările au fost 

conduse de tovarășul Vasile SăntUi- 
leac, directorul întreprinderii „Auto
matica" din București.

f Au luat cuvintul tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, membru 
Politic Executiv al 
yiceprim-ministru al

al Comitetului 
C.C. al P.C.R.. 
guvernului. Va-

Ion TEODOR

și-a continuat ieri lucrările

Ier Gabrian. director general al Cen
tralei minereurilor și metalurgiei ne
feroase — Baia Mare, județul Ma
ramureș. Nieu Ceaușescu. secretar al 
C.C. al U.T.C., Luiza Diaconescu, di
rector general adjunct al Centralei de 
tricotaje — București, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor. May Giintlier, 
director tehnic la întreprinderea me
canică — Mirșa. județul Sibiu, Virgil 
Trol'in. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului jude- 

-țean Brașov al P.C.R,. Trandafir Co- 
cârlă, ministrul energiei electrice.

Vorbitorii au dat o înaltă apre
ciere. Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, amplă retrospectivă a ro
lului istoric jucat de clasa munci
toare in desfășurarea procesului re
voluționar de organizare si unire a 
maselor pentru cucerirea puterii și 
construirea noii orinduiri. cald elogiu 
adus activității creatoare, însuflețite, 
a eroicei noastre clase muncitoare, 
care iși îndeplinește cu succes mi
siunea fundamentală de clasă condu-

cătoare a statului nostru socialist. 
In luările de cuvint s-a evidențiat 
analiza profundă si atotcuprinzătoare 
pe care Expunerea secretarului ge
neral al partidului o face modului 
în care clasa muncitoare, oamenii 
muncii au acționat pentru transpu
nerea in viață a politicii partidului 
de industrializare, pentru dezvolta
rea economico-socială . țLL. 
fecționarea conducerii societății 
adincirea democrației 
cialiste, 
de trai . ......___
pentru înfăptuirea obiectivelor poli
ticii externe a partidului șj statului,

a țării, per-
__ LL.,,11 și 
noastre so- 

pentru ridicarea nivelului 
și civilizație al poporului.

Cuvîntul participanților la dezbaterile în plen
ÎN PAGINILE II, III, IV Șl V

Sinteze ale lucrărilor pe secțiuni
ÎN PAGINILE VI Șl VII

eu 
activitatea viitoare, un 

de inestimabilă valoare 
practică,. un vast program 
pentru întregul partid și

pusă in slujba cauzei socialismului 
și păcii, înțelegerii și cooperării intre 
națiuni. Participanții la dezbateri au 
arătat că Expunerea reprezintă, prin 
marea bogăție de idei, prin indica
țiile și orientările clarvăzătoare 
privire la 
document 
teoretică și 
de muncă . ................_ .
popor. în scopul realizării integrale 
a hotăririlor Congresului al XI-lea, 
a Programului, de făurire a, societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Dezbaterile prilejuiesc o examinare 

exigentă, competentă, a rezultatelor 
obținute, ia fiecare ramură, in uni
tățile industriale, de construcții și 
transporturi, pe linia creșterii pro
ducției și a productivității muncii, 
îmbunătățirii calității produselor, re
ducerii cheltuielilor materiale, a con
sumurilor. realizării, la timp, a noi
lor investiții, mai bunei organizări 
și conduceri a intregii activități, a 
Îndeplinirii, la un nivel calitativ su
perior. a prevederilor actualului plan 
cincinal. Ele prilejuiesc, totodată, un 
larg și rodnic schimb de experiență, 
(Continuare în pag. a V-a)

Cu fiecare zi, ritmul secerișului se 
ieri, potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, recolta de 
griu a fost strinsă de pe 953 009 hectare, ceea ce reprezintă 43 la 
sută din suprafețele cultivate. După cum s-a mai anunțat, în unită
țile agricole de stat și cooperatiste din județul Dolj s-a încheiat 
recoltatul griului. Pe mari suprafețe amenajate pentru irigat au și 
fost însămințate porumb pentru boabe, legume și continuă semăna
tul plantelor furajere.

Recoltatul griului se apropie de sfîrșit și în unitățile agricole din 
județele Mehedinți și Buzău. De altfel, cooperativele agricole 
care fac parte din consiliile intercooperatiste Ziduri, Săgeata, Balta 
Albă din județul Buzău au încheiat secerișul pe întreaga suprafață. 
Numeroase combine au fost deplasate din unitățile amintite către 
cooperativele agricole Pogoanele, Glodeanu Siliștea, Mihăilești, unde 
acum se lucrează din plin. Intrarea' în lanuri a acestor forțe supli
mentare a permis să se realizeze la seceriș o viteză superioară 
celei înregistrate zilele anterioare.

Important este ca. odată cu secerișul, să fie intensificate trans
portul și livrarea cerealelor la bazele 
șoară această acțiune? Iată concluziile 
in unitățile agricole din județul Brăila, 
pe mai bine de jumătate din suprafața

intensifică tot mai mult. Pină

de recepție. Cum se desfă- 
unui raid-anchetă organizat 
unde grîul a fost strîns de 
cultivată.

pentru a se evita ple- 
a mijloacelor de trans-«rup

nou. 
sosesc

intre orele 14 și 16, 
in număr mare la 

recepție. Se formează coa- 
oarecum situația

Plecăm pe cimp pentru a vedea ce 
se întimplă. Pe una din parcelele 
cooperativei agricole Șutești, unde 
erau concentrate combinele, staționau 
două tractoare cu remorcile pline cu 
griu. In curind. li se alătură două 
autocamioane încărcate cp griu. „De 
ce nu pleacă eșalonat la bază ?“ La 
această întrebare, tovarășul Gheorghe 
Steriaui. președintele cooperativei 
agricole, ne răspunde că oamenii 
au mincait de prinz. După o jumătate 
de oră. toate mijloacele de transport 
au plecat în coloană spre baza de 
recepție. Oare masa nu putea fi ser
vită pe rînd. 
careain. 
port ?

• Din 
mașinile 
baza de 
dă și. se repetă 
de dimineață : cind este aglomerație, 
utilajele sint suprasolicitate. apar de-

Joețiitai si se lucrează sub capacita
tea prevăzută.

• De la ora 16 și pină la ora 20 
vin intre 11 și 18 mijloace de trans
port pe oră. La bază se muncește 
relaxat.

• După oră 20 nu mai sosește nici 
o. mașină.

S-ar putea preveni asemenea situa
ții ? Evident că da. Ar trebui să fie 
luate măsuri ca dimineața si seara să 
se transporte griul rămas pe cimp sau 
cel depozitat în timpul zilei în pro
priile magazii. Or. nu se întimplă 
așa. Transportul si depozitarea recol
tei nu se fac in ritm cu recoltatul 
pentru că nu există cooperarea, in
tervenția operativă — in funcție de 
situațiile create — a conducerilor 
unităților agricole și celor ale baze
lor de recepție. Mijloacele de trans
port pleacă de pe cimp la voia in- 
tiniplării, fără nici un grafic, și sint 
descărcate la bazele de recepție in 
limitele posibilităților.

Decalajul între recoltare si tftns- 
port are și alte cauze. Este vorba, 
între altele, de neajunsurile in orga
nizarea muncii. La I.A.S. Mircea 
Vodă, de exemplu, pentru a se pre- 
intimpina oprirea combinelor din 
cauza lipsei mijloacelor de trans
port s-a hotărit ca unele tractoare să 
care griul din lan pină la capul lo
cului. In principiu, măsura este bună. 
Dar ea trebuie aplicată diferențiat, 
în funcție de condițiile concrete de 
lucru. Ferma nr. 6. de pildă, are 
unele parcele mai aproape de baza 
de recepție decît aria organizată in 
plin cimp. în această situație, era 
mai avantajos ca griul să fie trans
portat de la combine direct la bază. 
Și totuși, tractoarele cu remorci du
ceau griul tot la arie, unde îl des- 
cărcau pe pămint. Apoi, de aici era 
încărcat in alte mijloace de trans
port și dus la bază. La ferma nr. 5 
se proceda in același fel, deși existau 
suficiente mijloace de transport care 
să descarce combinele din mers și 
apoi să pornească direct spre baza 
de recepție. Cu alte cuvinte, pe de o 
parte se încarcă și pe de alta se des
carcă, iar grămada rămine... intactă.

Se impun deci o mai bună orga
nizare. o răspundere sporită in ve
derea intensificării transportului 
griului din lan la bazele de recepție.

HUNEDOARA

Materiale de construcții

Colectivele de muncă din unitățile 
hunedorene producătoare de materia
le de construcții — C. S. Hune
doara, I.M.C. Bircea, I. F. Orăștie, 
..Marmura" din Simeria — sub condu
cerea organizațiilor de partid, și-au 
amplificat eforturile de a realiza ma
teriale de construcții în cantități spo
rite și de bună calitate. Drept rezul
tat al organizării mai raționale a 
producției pe fiecare fază a proce
sului tehnologic, utilizării mai efi
ciente a capacităților de producție, 
creșterii productivității muncii, de la 
începutul anului și pină în prezent, 
au fost expediate beneficiarilor din 
tară, peste prevederi. 3 600 mc pre
fabricate din beton, din care 3 500 mc 
panouri mari pentru locuințe, 20 000 
mc dale mozaicate, 4 600 mc beton 
celular autoclavizat, 450 tone mate
riale de construcții din mase plas
tice, 210 mc cherestea și 7 500 tone 
oțel-beton. (Sabin Cerbul.
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LUCRĂRILE CONGRESULUI CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
DIN INDUSTRIE CONSTRUCȚII Șl TRANSPORTURI

Cuvîntul participanților la dezbateri
Cuvîntul tovarășului 

Ștefan Mocuța
Importanța cu adevărat ex

cepțională a acestui congres — 
a spus vorbitorul — este dată, 
înainte de toate, de magistrala 
expunere rostită în fața noastră 
de către secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care stabilește cu 
claritate, în spiritul Programu
lui partidului, direcțiile princi
pale în care trebuie orientate 
eforturile tuturor celor ce mun
cesc în unitățile industriale și 
pe șantierele de construcții, for
mele și metodele de acțiune 
pentru perfecționarea conduce
rii și organizării producției ma
teriale.

Primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii înfățișează bi
lanțul experienței de aproape 10 
ani de cînd Conferința Națio
nală a partidului, din decembrie 
1967, a hotărît, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— autorul măsuri,lor de perfec
ționare a conducerii și organi
zării vieții economico-sociale în 
România — crearea organelor 
de conducere colectivă și insti- 
tuționalizarea adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii. Acest 
bilanț confirmă pe deplin juste
țea politicii partidului nostru de 
antrenare a oamenilor muncii, 
in calitatea lor de producători, 
proprietari ai avuției naționale 
și stăpâni deplini ai roadelor 
muncii, la conducerea, organiza
rea și desfășurarea producției.

Experiența județului Cluj a- 
testă că implicarea directă și 
intr-o măsură tot mai mare a 
oamenilor muncii în conducerea 
și organizarea activității unită
ților industriale și de construc
ții a constituit unul din factorii 
principali ai îmbunătățirii între
gii activități și ai creșterii efi
cienței ei.

Sub conducerea organizații
lor de partid, toți oamenii 
muncii, români, maghiari și de 
altă naționalitate, deplin egali 
în drepturi, uniți în aceleași țe
luri și idealuri de viață, fii ai 
aceleiași patrii — România so
cialistă — au cel mai potrivit 
cadru pentru manifestarea de
plină a inițiativei creatoare, 
pentru afirmarea plenară a per
sonalității lor umane. Rezulta
tele unei asemenea noi concep
ții și atitudini față de locul și 
rolul fiecărui om în muncă, via
ță și societate nu s-au lăsat prea 
mult așteptate. - • •

In județul Ciut; tplănul pro
ducției globale industriale pe 
primul semestru al anului a fost 
îndeplinit cu 11 zile înainte de 
termen, obținindu-se o produc
ție suplimentară de 740 milioane 
lei. în felul acesta industria ju
dețului a realizat 51,9 la sută 
din sarcinile planului anual. In
dustria județului a depășit, de 
asemenea, cu 3,8 la sută nivelul 
planificat al productivității 
muncii. Creșterea producției, in
tensificarea preocupărilor pentru 
modernizarea produselor au per
mis realizarea prevederilor pla
nului de export în proporție de 
106.7 la sută.

Planul de investiții a fost re
alizat în proporție de 106,3 la 
sută, asigurind punerea în func
țiune la termen sau în devans 
a tuturor capacităților de pro
ducție și a obiectivelor social- 
culturale prevăzute pentru a- 
ceastă perioadă.

Bucurîndu-ne de realizările 
obținute de oamenii muncii clu
jeni, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, nu 
putem să nu vedem și să nu re
cunoaștem că ele puteau fi și 
mai bogate dacă în activitatea 
noastră, in activitatea consiliilor 
oamenilor muncii nu ar fi exis
tat unele neajunsuri. Observa

Cuvîntul tovarășului 
Ion Licu

Convocarea pentru prima dată 
în țara noastră a Congresului 
consiliilor oamenilor muncii din 
unitățile economice — a spus 
vorbitorul — este ilustrarea e- 
locventă a cadrului larg de ma
nifestare a maselor în viața so- 
cial-politică a țării, de întărire 
permanentă a democrației so
cialiste — certifică locul pe ca- 
re-1 ocupă în înfăptuirea poli
ticii partidului ridicarea la un 
nivel tot mal înalt a conducerii 
vieții economico-sociale.

Alăturîndu-se pulsului viu al 
patriei întregi, în întimpinarea 
primului Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, muncitorii,, 
tehnicienii și inginerii din toate 
unitățile economice ale Centralei 
industriale de mașini și apara- 
taje electrice din Craiova au 
desfășurat, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, o amplă 
și entuziastă activitate pentru 
îndeplinirea cu succes a planu
lui pe 1977 — an hotăritor în re
alizarea cincinalului revoluției 
tehnico-știlnțiftce. în primele 
șase luni ale acestui an ne-am 
realizat și depășit sarcinile de 
plan și preliminăm pe întregul 
an depășiri la principalii indi
catori. demonstrînd atașamentul 
profund la politica științifică, 
clarvăzătoare a partidului nos
tru.

Drumul mereu ascendent par
curs de unitățile noastre, modi
ficările accelerate in profilul de 
fabricație, schimbările produse 
în modul de gîndire și de viață 
al lucrătorilor noștri își au ge
neza în fidelitatea și abnegația 
cu care se acționează pentru a- 
plicarea în viață a indicațiilor 
personale ale dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, date cu generozitate 
cu ocazia vizitelor de lucru e- 
fectuate in unitățile centralei.

Succesele înregistrate în toate 
domeniile de activitate s-au re
alizat și se realizează pe fondul 
adincirii democrației socialiste.

în adunările generale ale 
oamenilor muncii. care au 
•vut loc în acest an în 

țiile critice și indicațiile formu
late de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la recenta plenară a 
Comitetului Central și in expu
nerea rostită la actualul con
gres, sint valabile șl pentru ju
dețul nostru. Unele consilii ale 
oamenilor muncii mai continuă 
să lucreze — după cum se spu
ne — de pe o zi pe alta, nu au 
o viziune științifică de perspec
tivă asupra activității unităților 
lor, nu acordă toată atenția stu
dierii și cunoașterii celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehni
cii in domeniul respectiv, nu se 
ocupă de antrenarea efectivă a 
comisiilor pe domenii la soluțio
narea problemelor majore cu 
care sint confruntate, tolerează 
încă unele manifestări de for
malism și birocrație.

. înțelegind necesitatea înlă
turării neintîrziate a lipsurilor 
și ridicării nivelului calitativ al 
întregii activități economico-so- 
ciale, ne preocupăm cu răspun
dere de recuperarea tuturor ră- 
minerilor in urmă, de asigura
rea condițiilor pentru îndeplini
rea exemplară și depășirea sar
cinilor ce ne revin în cel de-al 
doilea semestru al anului, pen
tru onorarea angajamentului 
luat de a obține, în acest an, o 
producție suplimentară de 1,2 
miliarde lei, ceea ce va însemna 
că la sfîrșitul acestui an vom 
avea un avans de 30 de zile in 
îndeplinirea prevederilor actua
lului cincinal. De asemenea, ne 
preocupăm de pregătirea temei
nică, de pe acum, a condițiilor 
pentru îndeplinirea ritmică și 
depășirea din primele zile a sar
cinilor pe anul 1978, etapă im
portantă în îndeplinirea angaja
mentului oamenilor muncii din 
industria județului Cluj de a 
realiza sarcinile stabilite în ac
tualul cincinal cu un avans de 
trei luni.

După ce s-a referit la măsu
rile concrete adoptate în acest 
scop. în încheiere, vorbitorul a 
spus : vă rog să-mi permiteți 
să afirm deplina aprobare față 
de ideile cuprinse în expunerea 
prezentată de tovarășul NicoLae 
Ceaușescu referitoare la politica 
externă a partidului și statului 
nostru, care reflectă voința în
tregului popor. Datorită activi
tății neobosite a secretarului 
general al partidului nostru, 
România — țară socialistă in 
curs de dezvoltare — întărește 
continuu' legăturile pe multiple 
planuri cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, 
cu toate statele lumii, pe baza 
principiilor care fundamentează 
politica externă a țării noastre, 
adueîndu-și astfel contribuția 
activă la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte, o 
lume a păcii, democrației și pro
gresului.

Conștienți că muncim pentru 
noi și societatea noastră, pentru 
înălțarea patriei pe noi culmi 
de progres și civilizație, însufle
țiți de aleasa prețuire acordată 
de partid și de stat muncii 
noastre, prin conferirea înalte
lor distincții, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Cluj, ro
mâni, maghiari și de altă națio
nalitate, încredințez congresul, 
pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom milita neabătut pentru a- 
plicarea în viață a indicațiilor 
cuprinse în excepționala dum
neavoastră expunere, că ne vom 
face pe deplin datoria, pentru a 
întâmpina Conferința Națională 
a partidului cu rezultate cît mai 
bune în toate domeniile de acti
vitate.

fiecare unitate din centrală, 
pregătite cu atentă grijă de or
ganul colectiv de conducere, am 
pus in dezbaterea reprezentan
ților oamenilor muncii direcțiile 
fundamentale de acțiune, Iar pe 
baza propunerilor făcute am ja
lonat programele de activitate 
pentru anul in cura și in per
spectivă.

Dintr-o asemenea dezbatere 
amplă s-a conturat și mai clar 
faptul că obiectivele complexe 
ale cincinalului revoluției teh- 
nico-știlnțifice, care, pentru 
centrala noastră, vizează atin
gerea ponderii de peste 72,5 la 
sută a produselor noi și repro- 
iedtate in totalul producției în 
1980, dezvoltarea activității de 
comerț exterior, creșterea cu 
13.9 la sută a producti
vității muncii față de 1976, im
pun o grijă deosebită pentru a- 
sigurarea și perfecționarea for
ței de muncă. în acest scop, 
după elaborarea programului 
de pregătire și perfecțio
nare a lucrătorilor, periodic, 
consiliul oamenilor muncii, cu 
sprijinul comisiilor pe probleme, 
a urmărit și analizat modul în 
care se realizează prevederile 
sale atit în ceea ce privește pre
gătirea cadrelor cu studii supe
rioare, cît și a celor muncito
rești.

In spiritul celor subliniate în 
expunerea tovarășului secretar 
general Nicolae Ceaușescu, pe 
linia cultivării spiritului de răs
pundere privind îndatorirea fie
cărui lucrător de a-și însuși cît 
mal temeinic cunoștințele ne
cesare folosirii cu maximum de 
randament a celor mai avansate 
tehnici și tehnologii, consiliul 
centralei noastre își propune 
să-și sporească preocuparea 
pentru a asigura la fiecare loc 
de muncă, la flecare mașină șl 
agregat cadre bine pregătite, cu 
o calificare înaltă, înlăturîn- 
du-se situațiile — este drept, tot 
mal rare — în care dăm pe 
mina unor oameni insuficient 
instruiți aparatură și agregate 

care costă atît de scump econo
mia națională.

Mă folosesc de acest prilej 
pentru a spune că în activitatea 
noastră întîmpinăm o serie de 
greutăți de natură organizatori
că, care în final duc la sustra
gerea cadrelor de conducere de 
la rezolvarea problemelor de 
perspectivă. Am în vedere fap
tul că legăturile directe ale cen
tralelor cu organele centrale și 
de sinteză sînt limitate, ca ur
mare a actualei metodologii de 
lucru, iar ministerele se ocupă 
de probleme curente, practicîr.d 
tutela măruntă asupra centra
lelor, neglijind în bună măsură 
sarcinile pe linia promovării 
politicii economice de ramură. 
Iată de ce considerăm că este 
necesar ca sarcinile principale 
ale centralelor, cum ar fi plani
ficarea, dezvoltarea, aproviziona- 
rea-desfacerea, inclusiv comer
țul exterior și activitatea eco- 
nomico-financiară, să fie urmă
rite si soluționate de acestea

Cuvîntul 
Mircea

Organizat din inițiativa 
secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul Congres al 
consiliilor oamenilor muncii, al 
clasei noastre muncitoare repre
zintă una din cele mai elocvente 
expresii ale democrației muncito
rești. larg promovată de condu
cerea partidului în toate sec
toarele vieții noastre economice 
și sociale.

Ampla expunere a secretaru
lui general al partidului, analiză 
profund științifică privind în
făptuirea politicii de edificare a 
României socialiste, jalonează 
direcțiile de acțiune în vederea 
înfăptuirii obiectivelor stabilite 
de Congresul al XI-lea al parti
dului pentru creșterea aportului 
consiliilor oamenilor muncii din 
întreprinderi și centrale indus
triale la dezvoltarea economiei 
naționale.

Comitetul de partid al Com
binatului petrochimic Brazi a- 
cordă o atenție deosebită asi
gurării și respectării cadrului 
necesar pentru desfășurarea ac
tivității consiliului oamenilor 
muncii, astfel incit funcționarea 
acestuia să fie operativă și, 
mai ales, eficientă.

Organizația noastră de partid 
se preocupă de antrenarea la 
dezbateri a tuturor membrilor 
consiliului, organizează consul
tarea largă a acestora, pentru 
ca aleșii marelui nostru colectiv 
muncitoresc să participe cit mai 
activ la conducerea activității 
întreprinderii. Promovind ferm 
principiul muncii colective, 
prin antrenarea permanentă 
a comisiilor pe domenii, ac
tivitatea consiliului oameni
lor muncii a devenit cu a- 
devărat un factor important în 
soluționarea problemelor mul
tiple cu care s-a confruntat 
combinatul in acest an. Sintem 
în măsură să raportăm că. in 
primul semestru al anului, pla
nul producției globale a fost de
pășit cu 60 milioane lei. planul 
producției marfă cu 4.4 mili
oane lei, iar productivitatea 
muncii pe lucrător a fost cu 
16 261 lei mai mare decît cea 
planificată.

Orientarea realistă dată de 
conducerea partidului, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena Ceaușescu. 
dezvoltării industriei chimice 
românești este ilustrată in mod 
elocvent și de creșterea accen
tuată a producției de carburanți 
superiori, de polietilenă si cau
ciuc sintetic. Raportăm condu
cerii partidului că anul acesta 
va intra in probe tehnologice 
o nouă unitate a combina- 

"tului nostru — prestigios re
zultat al gîndirii și creației 
tehnice românești. Considerăm

Cuvîntul tovarășului 
luliu Gheorghe Pavel

Sub puternica impresie pe 
care ne-a lăsat-o tuturor ma
gistrala dumneavoastră expu
nere, mult stimate tovarășe se
cretar general, îndeplinesc cu 
emoție, dar și cu nespusă bucu
rie, mandatul ce mi-a fost în
credințat de a exprima, de la 
această înaltă tribună a demo
crației muncitorești, cele mai a- 
lese și calde sentimente de ne
țărmurită dragoste și totală a- 
deziune pe care minerii Văii 
Jiului le nutresc față de condu
cerea de partid și de stat, față 
de dumneavoastră personal, pen
tru neobosita activitate crea
toare, revoluționară pe care o 
desfășurat! spre binele întregu
lui popor, pentru fermitatea și 
cutezanța cu care conduceți des
tinele țării spre culmile de pro
gres și civilizație.

Preocupările prioritare ale con
siliilor oamenilor muncii de la 
Centrala cărbunelui Petroșani și 
exploatările miniere sînt orien
tate, sub conducerea organelor 
de partid, spre dezvoltarea ac
tivității de extracție, extinderea 
lucrărilor de prospectare geolo
gică. de deschidere și punere in 
valoare a noi cîmpuri miniere 
și capacități de producție. La 
fundamentarea acestor măsuri 
s-a avut în vedere — așa cum 
ne-a indicat secretarul general 
al partidului cu prilejul vizite
lor de lucru^în Valea Jiului — 
intensificarea mecanizării și mo
dernizării extracției de cărbune, 
principală cale a creșterii pro
ducției și productivității muncii 
și, totodată, a reducerii efortu
lui fizic. O bună parte din u- 
tilajele noi introduse in subte
ran sînt realizate pe plan local.

Consiliile oamenilor muncii 
acționează ferm pentru a opti
miza folosirea potențialului teh
nic de care dispunem și crește
rea randamentului pe post la 
producția fizică de cărbune. Ra
portăm că in anul 1976 unită
țile din Valea Jiului au depășit 

direct cu organele centrale res
pective.

în încheierea cuvântului meu, 
imi exprim adeziunea totală 
față de documentele prezentate 
congresului și convingerea că 
prin dezbaterea largii palete de 
probleme care vizează îndepli
nirea și depășirea prevederilor 
planului național unic — obiec
tivul fundamental al întregii 
noastre națiuni — prin dinamiza
rea energiei și inițiativei maselor, 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile economice, 
expresie a lărgirii democrației 
socialiste, va aduce o contribu
ție prețioasă la progresul econo
miei românești, la înfăptuirea 
programului de creștere mai ac
celerată a nivelului de trai al 
populației, la participarea tot 
mai activă a clasei muncitoare 
la conducerea vieții social-eco- 
notnice. la realizarea tuturor o- 
biectivelor stabilite de Congre
sul al XI-lea al partidului.

tovarășului 
Izbășoiu

demn de remarcat faptul că 
peste 80 la sută din instala
țiile aflate în construcție sînt 
de concepție românească.

Sintem conștienți că în activi
tatea noastră se manifestă și 
unele neajunsuri care influen
țează negativ rezultatele econo
mice. Nu am făcut totul pentru 
orientarea activității consiliului 
oamenilor muncii spre proble
me majore ale combinatului, 
sintem conștienți că mai avem 
mari rezerve în ce privește 
creația tehnică de masă. Deși 
organul de conducere colectivă 
adoptă hotărîri si măsuri cores
punzătoare, ia în evidentă pro
punerile și sugestiile oamenilor 
muncii făcute în adunările ge
nerale, nu în toate cazurile ma
nifestă exigentă si consecvență 
în urmărirea aplicării acestora.

Comitetul de partid va îndru
ma și mai stăruitor consiliul oa
menilor muncii pentru orienta
rea activității acestuia mai ales 
în ce privește calificarea perso
nalului. pregătirea multilaterală 
și perfecționarea profesională a 
lucrătorilor. Vom intensifica ac
tivitatea politico-educativă pen
tru creșterea conștiinței oame
nilor muncii. în vederea îndepli
nirii sarcinilor, Organizația 
noastră de partid este hotărîtă 
să îndeplinească întocmai Hotă- 
rirea cu privire la reeducarea 
prin muncă a celor câțe cernit 
abateri și 'încălcări de la norme
le de conviețuire socială și le- 
'gilă țării.

Aș dori să mă declar de acord 
cu propunerea ca din consiliile 
oamenilor muncii să facă parte 
un număr mai mare de munci
tori și maiștri, oameni legați 
nemijlocit de producție, care 
pot aduce o mai mare contribu
ție la rezolvarea operativă a 
problemelor pe care le ridică 
activitatea economică a între
prinderii.

Am mandatul oamenilor mun
cii din combinat — a spus în 
încheiere vorbitorul — de a ex
prima adeziunea totală la hotă- 
ririle ce se vor adopta, care vor 
crea condiții și mai bune ca oa
menii muncii, clasa noastră 
muncitoare să participe cu toa
te forțele și capacitățile la con
ducerea activității din unitățile 
economice, a întregii societăți. 
In același timp, exprim dorința 
comuniștilor combinatului, mul
țumind din suflet conducerii 
partidului, secretarului său ge
neral, pentru grija ce o poartă 
făuririi bunăstării poporului, 
grijă care-și găsește oglindirea 
în programul privind creșterea 
nivelului de trai material si spi
ritual al oamenilor muncii, o 
nouă și concludentă dovadă a 
umanismului profund al politicii 
partidului nostru.

prevederile de plan la producția 
de cărbune net cu 11 000 tone, 
iar in primele cinci luni din a- 
cest an s-a obținut o depășire 
de peste 30 000 tone.

Preocupările organizațiilor de 
partid și consiliilor oamenilor 
muncii vizează, in continuare, 
perfectionarea actualelor metode 
de exploatare, creșterea gradului 
de mecanizare și automatizare 
a extracției și preparării cărbu
nelui. asimilarea, conceperea și 
fabricarea unor noi utilaje, in
stalații și echipamente moderne. 
Pentru realizarea acestor obiec
tive avem o bază materială pu
ternică, ne bucurăm de spriji
nul unor personalități științifice 
de prestigiu și de o conlucrare 
fructuoasă pe linia integrării 
invățămintului superior cu cer
cetarea și producția. Cu toate 
acestea, considerăm că trebuie 
să fim mai mult sprijiniți de 
unitățile producătoare de uti
laje miniere din sistemul con
strucțiilor de mașini, domeniu 
în care se înregistrează incă u- 
nele râmîneri in urmă.

în spiritul înaltelor principii 
ale democrației muncitorești, or
ganele colective de conducere 
din Valea Jiului s-au preocupat 
cu perseverentă de atragerea 
oamenilor muncii, in dubla lor 
calitate de producători și pro
prietari, la organizarea și con
ducerea producției și activității 
economico-sociale. Acțiuni mul
tiple au fost inițiate și pentru 
stimularea creativității tehnice, 
impulsionarea activității cercu
rilor inovatorilor, a comisiilor 
inginerilor și tehnicienilor.

Organele și organizațiile de 
partid s-au preocupat și se pre
ocupă ca organele de conducere 
colectivă sindicatele, organiza
țiile U.T.C. să pună în centrul 
activității lor munca politică 
pentru educarea tinerei generații 
de mineri în spiritul responsa
bilității pe care o impune acti

vitatea în subteran în ceea ce 
privește întrajutorarea tovără
șească. ordinea, disciplina, res
pectarea riguroasă a normelor 
de prevenire a accidentelor.

Sintem conștienți că în acti
vitatea noastră se manifestă 
încă și unele neajunsuri, mai 
ales în ce privește stilul și me
todele de muncă folosite de or
ganele colective de conducere. 
Uneori, consiliile oamenilor mun
cii nu dau dovadă de operativi
tate, perseverentă și suficient 
simt de răspundere în coordo
narea activității tehnico-produc- 
tive.

Minerii din Valea Jiului mi-au

Cuvîntul tovarășului 
loan Avram

în ampla sa expunere pre
zentată în deschiderea primului 
Congres al consiliiloi- oamenilor 
muncii, secretarul general al 
partidului și președintele tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o cuprinzătoare analiză 
științifică, de mare valoare teo
retică și practică, a dezvoltării 
democrației noastre socialiste, a 
procesului de perfecționare con
tinuă a formelor de participare 
directă a clasei muncitoare la 
conducerea întregii noastre vieți 
economico-sociale. Sintetizînd 
în mod strălucit sarcinile noas-' 
tre imediate și de perspectivă, 
reafirmînd cu hotărîre princi
piile politicii profund umaniste a 
partidului nostru, expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
mobilizează puternic eforturile 
creatoare ale națiunii pentru în
făptuirea neabătută a socialis
mului multilateral dezvoltat în 
patria noastră.

Rod al politicii consecvente a 
partidului nostru de industriali
zare socialistă a tării, construc
ția de mașini, ca și celelal
te sectoare ale economiei, a cu
noscut, după Congresul al 
IX-lea, un accentuat proces de 
dezvoltare și modernizare ; va
loarea fondurilor fixe a crescut, 
intre anii 1970 și 1977. de 3,5 ori, 
ramura noastră atingînd un ni
vel care îi permite să asigure 
circa 75 la sută din necesarul de 
utilaje al eoonomiei naționale.

In prezent realizăm în numai 
două zile întreaga valoare a 
producției de mașini a anului 
1938. De la 25 la sută în anul 
1970, ponderea ramurii noastre 
în totalul producției industriale 
a tării va ajunge în 1980 la peș
te 35 la sută, iar în ceea ce pri
vește exportul se înregistrează 
o creștere și mai accentuată. 
Raportăm congresului că, în 
perioada care a trecut din 
acest cincinal, producția ra
murii construcțiilor de mașini 
a crescut într-un ritm supe
rior atît celui planificat, cît 
și celui înregistrat pe ansamblul 
industriei. Astfel, sub condu
cerea comuniștilor, oamenii 
muncii din întreprinderile noas
tre au realizat, în acest interval, 
o producție-marfă suplimentară 
în valoare de circa 2 miliarde 
lei. ooncretizată în produse ale 
industriei electrotehnice, mij
loace de automatizare electroni
ce. produse de mecanică fină și 
optică, autoturisme de oraș, 
tractoare, instalații de foraj etc. 
Exporturile au fost cu 35 la sută 
mai mari în primul semestru al 
acestui an decât in perioada co
respunzătoare anului trecut. De 
la începutul cincinalului am asi
milat circa 2 600 de produse cu 
parametri tehnici și calitativi 
superiori;

Evidențiind aceste bune rezul
tate de ansamblu, trebuie să a- 
rătăm că. în etapa actuală. în 
activitatea productivă a între
prinderilor, centralelor si minis
terului se manifestă încă ne
ajunsuri, rămîneri în urmă în 
realizarea unor sortimente pen
tru beneficiarii interni si pen
tru export, depășiri de consu
muri specifice, neatingerea in
dicatorilor proiectați la unele 
capacități de producție. întîr- 
zieri în asimilarea unor produse, 
întreaga atenție a conducerii 
ministerului și centralelor, a 
consiliilor oamenilor muncii 
este concentrată asupra elimină
rii acestor lipsuri, astfel îneît să 
încheiem al doilea an al cinci
nalului cu depășirea planului și 
realizarea angajamentelor pe 
care ni le-am asumat.

Potențialul industrial de care 
dispunem astăzi în construcția 
de mașini constituie un factor 
esențial în afirmarea revoluției 
tehnico-științifice la scara în
tregii noastre economii. Un 
obiectiv principal îl constituie 
dezvoltarea producției de utilaje 
tehnologice complexe în scopul 
satisfacerii programului sporit 
de dotare a economiei naționale, 
în acest sens, vom produce pen
tru echiparea noilor capacități 
siderurgice convertizoare de 
150—250 tone, furnale de 3 500 
mc. oțelării electrice, instalații 
de turnare continuă, laminoare 
de profile grele și țevi. Pentru 
industria petrochimică vom pro
duce rafinării avind tot comple
xul de prelucrări, inclusiv cel 
de cracare și reformare cataliti
că. toate instalațiile pentru in
dustria de îngrășăminte, pentru 
fabricația maselor plastice, pre
cum si mașinile pentru prelu
crarea cauciucului, a firelor și 
fibrelor sintetice.

Vor fi realizate, de asemenea, 
echipamente importante pentru 
industria materialelor de con
strucții si pentru cea alimenta
ră. De asemenea, sint în curs de 
realizare programele speciale 
care privesc dezvoltarea echipa
mentelor pentru valorificarea 
combustibililor inferiori si pen
tru centrale nucleare, mașinilor-

Cuvîntul tovarășului
Ion

Mă folosesc de mandatul în
credințat de oamenii muncii din 
județul Sălaj pentru a da glas 
sentimentelor noastre de pro- 

încredințat mandatul să reînno
iesc angajamentul luat față de 
dumneavoastră. mult stimate 
tovarășe secretar general — a 
spus vorbitorul în încheiere — 
de a acționa hotărît pentru în
deplinirea exemplară a planului 
pe acest an și pe întregul cin
cinal. Totodată, ne angajăm ca 
pînă în anul 1980 să asigurăm 
cel puțin 50 la sută din cărbu
nele pentru fabricarea cocsului 
necesar siderurgiei românești și 
să producem o gamă cît mai di
versificată de mașini și instalații 
cu parametri tehnico-economici 
ridicați, la nivelul celor reali
zate pe plan mondial.

unelte grele ș! foarte grele, 
utilajelor de mare capacitate 
pentru transport și construcții, 
automobilelor, aeronavelor și 
turboreactoarelor. electronicii 
profesionale si microelectronicii.

Aproape 80 la sută din produ
sele noi și reproiectate sînt pre
văzute a se realiza pe bază de 
concepție proprie. Se impune 
de aceea să dăm o mai mare a- 
tenție potențialului de cercetare 
și inginerie tehnologică, în pri
mul rînd prin folosirea mai 
bună a fondului de cadre exis
tent.

Este necesară, prin urmare, 
îmbunătățirea distribuirii lui în 
special prin deplasarea ingine
rilor din producție spre munca 
de concepție, locul acestora ur- 
mînd a fi luat cu deplină răs
pundere de subingineri și 
maiștri. în conformitate cu noile 
reglementări privind rolul și a- 
tribuțiile acestora. Același lucru 
trebuie să-1 facem și cu apara
tul de specialitate din centrale 
și minister, pentru ca acesta 
să-și asume, în primul rînd, re
zolvarea problemelor tehnice 
complexe, evitindu-se angrena
rea sa in activități curente de 
dispecerat. Manifestînd o mai 
mare exigență față de calitatea 
și nivelul de eficiență al muncii 
de concepție, nu trebuie să mai 
tolerăm ca în unele întreprin
deri operațiile de lansare a 
unor fișe cu itinerar tehnologic 
de rutină să se substituie mun
cii de proiectare tehnologică. 
In institute și întreprinderi vom 
generaliza preluarea răspunderii 
pentru conducerea programelor 
de asimilare pînă la capăt, 
nemaiadmițind raportări de 
faze, ci numai prototipuri omo
logate și puse în fabricație. Vom 
urmări cu mai mare atenție 
creșterea capacității sculăriilor 
și sectoarelor de pregătire a fa
bricației.

Doresc, de asemenea, șă sub
liniez importanța pe care o a- 
tribuim tipizării si unificării 
produselor si ansamblelor com
ponente ca principal mijloc de 
reducere a duratei de asimilare. 
In acest sens, este hotăritor a- 
portul tuturor proiectantilor de 
echipamente tehnologice, inclu
siv al celor din cadrul ministe
relor beneficiare; care vor trer 
buj să se alăture integral ac
țiunilor întreprinse de consiliul 
de coordonare a ramurii.

Toate aceste măsuri vor con
tribui. de asemenea. în mod 
esențial la creșterea eficientei 
economice a producției. Produ
sele și tehnologiile noi sint 
principala noastră resursă pen
tru reducerea costurilor de fa
bricație și a cheltuielilor mate
riale. Desigur, criticile aduse cu 
privire la unele produse prea 
grele, depășite din punct de ve
dere tehnic, sînt juste. Sînt în 
curs de aplicare în fiecare cen
trală și întreprindere măsurile 
elaborate în primul trimestru al 
anului la indicația conducerii 
partidului, privind reproiectarea 
sistematică a produselor, redu
cerea adaosurilor de prelucrare 
și creștere a coeficientului de 
utilizare a metalului. Se acțio
nează. de asemenea, pentru 
creșterea productivității muncii, 
în principal pe seama reducerii 
ponderii muncii manuale, prin 
extinderea automatizării.

Deși în ultimii 5 ani valoarea 
producției realizate pe tona de 
metal a crescut cu 67 la sută, 
inregistrîndu-se. totodată, un 
spor corespunzător al valorii 
specifice a mașinilor exportate, 
apreciem că putem diminua 
considerabil, in continuare, de
calajul existent fată de țările 
cu veche tradiție industrială, 
prin modernizarea structurii 
producției în fiecare întreprin
dere. prin creșterea ponderii 
produselor de mare complexi
tate.

Formă superioară de condu
cere oolectivă a unităților eco
nomice ce reflectă însăși esen
ța democratică a statului nos
tru, consiliile oamenilor muncii 
din centralele industriale și în
treprinderile Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
au reușit să cuprindă corespun
zător atît problemele dezvoltă
rii in perspectivă, cît si rezol
varea sarcinilor curente, bazin- 
du-se în întreaga activitate de 
conducere pe participarea efec
tivă și experiența unui larg ac
tiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

Prezentînd în fata dumnea
voastră unele din preocupările 
constructorilor de mașini — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
exprimăm hotărîrea conducerii 
ministerului nostru de a acorda 
întregul sprijin exercitării de 
către consiliile oamenilor muncii 
a importantelor atribuții ce le 
revin. înfăptuirii sarcinilor aces
tora privind creșterea si mo
dernizarea producției.

Popa
fundă si statornică recunoștință 
fată de Partidul Comunist Ro
mân. de conducerea sa. perso
nal față de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. pentru grija deose
bită acordată dezvoltării econo
mice și sociale a tuturor zone
lor tării, pentru înaltul exem
plu de devotament revoluționar, 
de patriotism pe care ni-1 oferă, 
slujind neobosit, cu întreaga sa 
capacitate de muncă, interesele 
dezvoltării și Înfloririi patriei 
socialiste. ale făuririi unei 
Românii libere, independente, 
demne, a spus vorbitorul.

Expunerea secretarului gene
ral al partidului reprezintă o 
analiză amplă si profund științi
fică a stadiului actual de dez
voltare a industriei și. totodată, 
un vast și cuprinzător program 
de lucru adresat tuturor oame
nilor muncii din industrie, con
strucții și transporturi pentru 
înfăptuirea cu succes a istorice
lor hotărîri ale celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, ale cincinalu
lui revoluției tehnico-stiintifice.

Consiliile oamenilor muncii 
desfășoară ample acțiuni pentru 
înfăptuirea sarcinilor de folo
sire mai bună a suprafețelor 
productive, de utilizare la în
treaga capacitate a masinilor- 
unelte de prelucrare a metalu
lui. Deși practic, la noi. toate 
întreprinderile sînt construite 
în ultimii șapte ani. a fost posi
bilă totuși identificarea a 
4 600 mp suprafață care era 
neutilizată sau utilizată neco
respunzător. De asemenea, con
siliile oamenilor muncii s-au 
preocupat permanent de crește
rea aportului cadrelor tehnice, 
al muncitorilor, maiștrilor si spe
cialiștilor la înnoirea si moder
nizarea producției. în anul tre
cut. de pildă, această preocu
pare a condus la asimilarea, 
modernizarea și introducerea in 
fabricație a 126 produse noi. a 
11 tehnologii noi de fabricație.

Realizările obținute în ultima 
perioadă ne îndreptățesc să a- 
firmăm că. deși ramurile noas
tre industriale sînt tinere. în ca
drul lor activînd colective ti
nere, în județul Sălaj s-au for
mat și consolidat puternice nu
clee muncitorești. Vom des
fășura și în continuare o 
intensă muncă politico-educa
tivă pentru lărgirea permanentă 
a orizontului de cunoaștere al 
oamenilor, pentru formarea tră
săturilor conștiinței comuniste a 
acestora. Organele și organiza
țiile de partid vor cultiva exem
plul înaintat de abnegație, dă-

Cuvîntul 
Irina

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim mîndria patriotică, de a 
participa, ca reprezentant al co
lectivului de muncă de la între
prinderea textilă „Oltul", jude
țul Covasna, la lucrările impor
tantului forum democratic din 
țara noastră — Congresul con
siliilor oamenilor muncii. Senti
mentele care mă încearcă în a- 
ceste momente sînt acelea că 
sînt părtașă nemijlocită, aseme
nea tuturor fiilor României so
cialiste, la un momenit semnifi
cativ din viața țării noastre, de 
materializare a politicii științi
fice a partidului și statului nos
tru, de permanentă adîncire a 
democrației socialiste, prin care 
se asigură tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționali
tate, condiție egală de pârtiei-' 
pare efectivă, cu întreaga lor 
forță și capacitate creatoare la 
conducerea societății noastre so
cialiste.

Am ascultat cu un deosebit 
interes ampla expunere rostită 
de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și am înțeles că îri 
fața oamenilor muncii, a consi
liilor acestora stau sarcini mari, 
mobilizatoare, izvorîte din re
alismul politicii interne și ex
terne a partidului nostru. Vă 
rog să-mi permiteți să dau glas, 
în numele textiliștilor, al oame
nilor muncii din județul Covas
na — români și maghiari — care 
trăiesc și muncesc într-o depli
nă frățietate și unitate, senti
mentelor profunde de atașament 
și adeziune totală față de tot 
ceea ce partidul întreprinde 
pentru adîncirea democrației 
muncitorești, antrenarea mase
lor, a întregului popor la con
ducerea și rezolvarea probleme
lor majore ale dezvoltării multi
laterale a societății românești, 
înființarea consiliilor oamenilor 
muncii, instituționalizarea adu
nărilor generale, ca ■ forumuri 
supreme de conducere a unită
ților economice, promovarea 
largă a principiului conducerii 
și muncii colective la toate nive
lurile, dezbaterea cu masele 
largi populare a celor mai im
portante legi și hotărîri ce pri
vesc mersul înainte al societății 
noastre deschid cîmp larg afir
mării multilaterale a personali
tății umane, valorificării ener
giei maselor populare. Legile 
recent adoptate privind calitatea 
produselor și serviciilor, rolul 
și atribuțiile maistrului în pro
ducție dau în acest sens o nouă 
expresie grijii statornice a par
tidului și statului de a asigura 
cadrul juridic, social și moral 
care să garanteze antrenarea 
fermă a tuturor oamenilor mun
cii la făurirea progresului orîn- 
duirii noastre.

Referindu-se la succesele ob
ținute de colectivul pe care îl re
prezintă, vorbitoarea a arătat 
că, începînd de la sfîrșitul lunii 
martie, funcționează ,1a parame
trii proiectați fabrica de produse 
extrafine, au fost asimilate noi 
sortimente de pînzeturi folosite 
ca suporturi pentru articolele 
abrazive, sortimente care pînă 
în anul 1974 se asigurau în ex
clusivitate din import.

In cadrul amplei acțiuni de 
creștere suplimentară a produc
tivității muncii, a spus în conti
nuare vorbitoarea, întreprinde
rea noastră va depăși sarcina 
planificată cu aproape 4 la sută.

Rezultatele obținute pînă a- 
cum, ca de altfel și cele care au 

ruire, competentă, înaltă răs
pundere in muncă, promovind 
calitățile omului nou. adversar 
hotărît al rutinei, al unui mod 
de gîndire învechit.

Se înțelege că, dacă am fi stă
ruit în acest domeniu, și rezul
tatele generale ale muncii noas
tre ar fi fost mai mari, am fi 
reușit să eliminăm multe din 
neajunsurile care persistă în ac
tivitatea noastră. Nu realizăm 
incă toate produsele la nivelul 
celor mai înalți parametri cali
tativi și cu consumuri materia
le în limitele celor mai bune 
rezultate obținute de alte uni
tăți similare românești sau din 
țări cu tradiție industrială.

Trebuie să acționăm mai in
sistent pentru lichidarea nea
junsurilor în organizarea pro
ducției și a muncii, care au pus 
unele întreprinderi în situația de 
a nu-și realiza nici în prezent 
nivelul planificat la productivi
tatea muncii. Aș dori însă să a- 
daug că eforturile noastre în di
recția realizării exemplare a 
sarcinilor de plan sînt diminua
te în eficientă de unele necon- 
cordanțe existente în activitatea 
de planificare. Mă refer. în spe
cial. la faptul că întreprinderile 
sălăjene din industria construc
țiilor de mașini au primit ind'-. 
catori ai cheltuielilor de produc
ție al căror nivel nu acoperă 
nici măcar cheltuielile pentru 
procurarea materiilor prime. A- 
ceastă situație. în afară de fap
tul că denaturează adevărata 
stare de lucruri din economia 
județului, nu constituie, după 
părerea noastră, un mijloc adec
vat de conducere a activității 
economice. Menționez că inter
vențiile făcute la centralele in
dustriale respective, pentru pro
movarea la aceste niveluri a unui 
spirit mai realist în planificare, 
au rămas fără rezultatele dorite.

In încheiere, vorbitorul a spus: 
Aș dori să apreciez și eu faptul 
că prin înființarea Consiliului 
național al oamenilor muncii 
din industrie, transporturi și 
construcții, ca organism perma
nent de îndrumare și control, și 
institutionalizarea congresului 
nostru se vor crea condiții și 
mai bune pentru perfectionarea 
continuă a conducerii întregii 
vieți economico-sociale. pentru 
adîncirea democrației noastre 
socialiste si participarea activă 
și efectivă a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea tării.

tovarășei 
Szabo

stat la baza conferirii de două 
ori consecutiv a „Ordinului 
Muncii" clasa I întreprinderii 
noastre sint rodul muncii pline 
de abnegație, de înaltă răspun
dere muncitorească a harnicului 
nostru colectiv. Aceste rezultate 
reflectă, de asemenea, activita
tea consiliului oamenilor mun
cii, care s-a preocupat în per
manență de valorificarea supe
rioară a rezervelor interne, de 
stimularea inițiativelor munci
torești și valorificarea lor în 
producție.

Comitetul de partid a urmărit 
cu consecvență ca în activitatea 
sa consiliul oamenilor muncii să 
acorde o atenție deosebită cu
noașterii temeinice și rezolvării 
practice a problemelor majore 
cu care se confruntă întreprin
derea, perfecționării continue a 
metodelor de muncă pentru e- 
xercitarea în mai bune condi
ții a atribuțiilor conferite de 
lege. în acest sens, au fost an
trenate, într-o măsură tot mai 
mare, consiliul de control mun
citoresc, consiliile pe domenii 
pentru aplicarea în producție a 
propunerilor oamenilor muncii. 
Astfel, numai in cursul primu
lui semestru al acestui an, din 
cele 66 de propuneri făcute de 
oamenii muncii, vizînd soluțior 
narea unor probleme importan
te ale activității productive, 
au fost materializate, rest,.l 
fiind cuprinse în programele de 
măsuri ale consiliului oamenilor 
muncii.

Desigur, în activitatea consi
liului oamenilor muncii există 
încă unele neajunsuri pe care 
ne străduim să le înlăturăm, în 
vederea creșterii eficienței mun
cii acestui ■ organ colectiv de 
conducere. Astfel, nu am reușit 
încă să imprimăm în activitatea 
consiliului stilul muncii de par
tid, în sensul creșterii răspun
derii, fermității și operativității 
cu care se înfăptuiesc sarcinile 
și deciziile adoptate. De aseme
nea, nu. întotdeauna reprezen
tanții oâmenilor muncii în con
siliu informează colectivele din 
secții și ateliere asupra decizii
lor adoptate de forul de condu
cere colectivă, pentru mobiliza
rea acestora în vederea trans
punerii operative și eficiente în 
practică a măsurilor stabilite. 
Va trebui ca organizația noastră 
de partid să acționeze cu și mai 
multă stăruință pentru întărirea 
disciplinei în producție, la toate 
locurile de muncă, dat fiind fap
tul că toți oamenii muncii, in
diferent de funcția ce o ocupă, 
poartă răspunderea directă in 
dubla lor calitate de proprietari 
și producători ai bunurilor ma
teriale. pentru bunul mers al 
întreprinderii.

Cu aceste gînduri — a încheiat 
vorbitoarea — asigur înaltul fo
rum al democrației muncitorești, 
conducerea de partid și de stat 
că oamenii muncii din județul 
Covasna, români și maghiari, 
strîns uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
stimulați de minunatele succe
se obținute de poporul nostru, 
de perspectivele luminoase pre
figurate de Programul partidu
lui, vor munci în continuare, cu 
înalt simț de răspundere, pentru 
a-și aduce o contribuție tot mai 
mare la înflorirea și prosperi
tatea scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.
(Continuare în pag. a III-a)
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Cuvintul tovarășului 
Nicolae Constantin

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu prezentată in fata 
primului Congres al consiliilor 
oamenilor muncii — a spus vor
bitorul — constituie un docu
ment de o deosebită însemnă
tate pentru întreaga viată poli
tică si economică a tării. Insti- 
tuționalizarea Congresului con
siliilor oamenilor muncii și 
înființarea Consiliului national 
al oamenilor muncii din in
dustrie, transporturi si con
strucții — organism cu carac
ter permanent și atribuții 
de îndrumare și control — 
creează un cadru organizato
ric mai larg pentru afirma
rea plenară a principiului mun
cii si conducerii colective, per
mite maselor de oameni ai 
muncii să participe nemijlocit, 
ca producători și proprietari, la 
conducerea activității social-eco- 
nomice. constituind, in același 
timp, instrumente eficiente de 
înfăptuire a politicii partidului 
nostru de industrializare socia
listă a tării.

în consiliile oamenilor mun
cii. în consiliile de control mun
citoresc si în comisiile pe do
menii din unitățile județului 
Galati isi desfășoară activitatea 
aproape 4 000 muncitori, ingi
neri. tehnicieni, economiști și 
alte cadre de specialitate, care, 
intr-o strinsă unitate cu tova
rășii lor de muncă, decid și ac
ționează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan.

Indicațiile prețioase si obser
vațiile critice făcute de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, la 
recenta plenară a Comitetului 
Central și in expunerea făcu
tă la acest congres ne mobili
zează și mai puternic pentru in
vestigarea unor noi posibilități 
de creștere a eficientei muncii 
de organizare si conducere. Re
cent. într-o plenară a comitetu
lui județean de partid, am 
dezbătut și adoptat o serie de 
măsuri pentru mobilizarea ca
drelor din cercetare si proiecta
re. îmbunătățirea conlucrării 
dintre tehnologi și energeticieni, 
stimularea inițiativei muncito
rești și a spiritului de creativi
tate. pentru reducerea mai ac
centuată a consumului de ma
teriale și energie electrică, pen
tru valorificarea în mai mare 
măsură a resurselor secundare.

Nu putem trece însă cu ve
derea faptul că, in activitatea 
noastră, a consiliilor oamenilor 
muncii, a unităților economice 
din județ, se manifestă incă o 
serie de neajunsuri, că nu am 
făcut totul pentru valorificarea 
superioară a rezervelor de care 
dispunem. Astfel, coeficientul 
de scoatere a metalului a 
crescut cu 4 la sută față 
de anul trecut. Cu toate că 
am realizat și depășit sarcina de 
creștere a productivității mun
cii. nu sîntem însă mulțumiți de 
rezultatele obținute, ele nu se 
situează la nivelul posibilităților 
de care dispunem și a angaja
mentului suplimentar pe care ni 
l-am asumat. Ne-am propus să 
sprijinim mai concret, zi de zi. 
consiliile oamenilor muncii, pen
tru promovarea mai rapidă a 
progresului tehnic, extinderea 
mecanizării și automatizării. în
tărirea disciplinei tehnologice și 
a muncii, integrarea într-un timp 
cit mai scurt în producție a noi
lor lucrători, a personalului au

Cuvintul tovarășului 
Carol Dina

Relevînd rezultatele dobîndite 
prin aplicarea in viață a princi
piului muncii și conducerii co
lective, expunerea prezentată în 
deschiderea lucrărilor congre
sului de, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu precizează direcțiile 
în care trebuie să acționăm mai 
stăruitor în următorii trei ani 
ai cincinalului pentru ridicarea 
continuă a eficientei întregii 
noastre activități, a spus vorbi
torul.

Indicațiile conducerii de partid, 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, care ne-a 
vizitat de mai multe ori Între
prinderea. au însemnat pentru 
noi îndemnul însuflețitor de a 
dovedi că puternicul detașament 
muncitoresc de la „23 August" 
își realizează exemplar sarcinile 
de plan și angajamentele supli
mentare.

Relevînd că bilanțul încheiat 
pe primele șase luni din acest 
an consemnează depășirea pla
nului la producția globală cu 
peste 47 milioane lei, iar la pro
ductivitatea muncii cu 5,3 la 
sută, vorbitorul a spus : Ne-am 
îndeplinit și depășit, de aseme
nea, sarcinile la producția mar
fă și la export.

Experiența dobîndită de noi, 
rezultatele înfățișate ne-au do
vedit că organismele de condu
cere colectivă funcționează mai 
bine dacă organizația de partid 
asigură printr-o atentă îndru
mare și orientare munca acesto
ra. Iată de ce comitetul de par

xiliar și administrativ si perfec
ționarea profesională a acestora.

Ne preocupăm stăruitor de re
cuperarea rămînerii în urmă în
registrate în primul semestru in 
domeniul investițiilor, astfel in
cit să intimpinăm ziua de 23 Au
gust fără nici un fel de restante 
în acest domeniu. în această or
dine de idei, dorim să informăm 
congresul că. preluînd execuția 
a 20 mii tone construcții meta
lice. prin efortul unităților din 
județ, asigurăm îndeplinirea in
dicației secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a devansa punerea 
în funcțiune a laminorului nr. 2 
de tablă groasă.

în același timp, activitatea de 
investiții ar fi considerabil ușu
rată dacă Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale ar depune eforturi mai 
susținute pentru a se achita în 
întregime de toate restanțele da
torate județului nostru.

înfăptuirea marilor sarcini cu 
care sîntem confruntați ne obli
gă să acordăm. în continuare, o 
atenție mai mare creșterii rolu
lui și răspunderii organelor de 
conducere colectivă. Experiența 
dobîndită de noi arată că este 
necesar să insistăm mai mult a- 
supra pregătirii organizate a tu
turor membrilor consiliilor oa
menilor muncii. în primul rind 
prin școlile interj ude tene de 
partid. Lărgirea considerabilă a 
sferei de activitate a consiliilor 
oamenilor muncii și creșterea 
rolului unităților economice în a- 
sigurarea respectării legalității 
socialiste. în activitatea de for
mare a omului nou. cu conștiin
ță înaintată, ca urmare a trece
rii unor atribuții ale organe
lor de stat asupra colectivelor 
din întreprinderi, ne obligă să 
acționăm mai perseverent pen
tru pregătirea temeinică, multi
laterală, politică, ideologică si 
practică a tineretului pentru 
muncă și viată.

Pentru sporirea eficacității în 
munca organelor de conducere 
colectivă, se impune, de aseme
nea. întărirea controlului asupra 
îndeplinirii hotărârilor adoptate, 
în acest sens, ne propunem să 
extindem analizele complexe, la 
fata locului, cu participarea co
mună a comitetelor organizații
lor de partid și a consiliilor oa
menilor muncii.

Consider că ar fi foarte util ca 
unele decizii de importantă ma
joră privind activitatea curentă 
sau de perspectivă a unităților 
să fie puse în prealabil în dez
baterea întregului'colectiv de lu
crători. urmind ca acestea să fie 
definitivate pe baza propunerilor 
și observațiilor făcute de oame
nii muncii.

în încheiere, vă rog să-mi per
miteți să asigur conducerea 
partidului de adeziunea totală a 
tuturor celor ce muncesc din ju
dețul Galati la politica internă 
și externă a partidului si statu
lui nostru. Exprimînd voința și 
idealurile întregului popor ro
mân. politica externă a tării 
noastre, care și-â cîstigat cm 
binemeritat prestigiu în lumea 
întreagă datorită clarviziunii și 
justeței principiilor care o fun
damentează. întrunește aproba
rea deplină a tuturor cetățenilor 
patriei noastre socialiste, hotăriti 
să facă totul pentru transpune
rea ei în viată.

tid a vegheat în permanență ca 
toate problemele întreprinderii 
să-și găsească rezolvarea la un 
nivel tot mai înalt de responsa
bilitate și competentă. Comite
tul de partid a imprimat orga
nului de conducere colectivă 
spiritul de muncă propriu acti
vității de partid, în care prin
cipialitatea. combativitatea re
voluționară, operativitatea, răs
punderea personală, exigența 
colectivă, critica și autocritica 
au stat la baza dezbaterilor atit 
din consiliu, cit și din adunările 
generale asupra principalelor 
probleme tehnice, economice și 
de organizare.

Acordăm o atenție deosebită 
pregătirii forței de muncă, inte
grării tinerilor în producție. Ur
mărim îndeaproape modul in 
care tinerii muncitori și maiștri 
își însușesc meseria, își perfec
ționează cunoștințele în practica 
desfășurată în atelierele-scoală 
și în secțiile de producție. In 
liceul industrial și în școlile pro
fesionale și de maiștri de care 
întreprinderea dispune învață 
aproximativ 2 000 de elevi. în ul
timii 5 ani, grupul școlar ne-a 
asigurat în medie cite 400 de 
absolvenți anual ; la aceștia se 
adaugă și cei 800 de absolvenți 
anual în medie ai cursurilor de 
calificare de scurtă durată or
ganizate în întreprindere. Re
partizarea lor pe lingă munci
tori cu înaltă calificare și bo
gată experiență, grija perma
nentă pentru formarea deprin

derilor profesionale și alte mă
suri pe care le-am luat au făcut 
ca integrarea tinerilor în pro
ducție să se facă rapid, iar ran
damentul acestora în muncă să 
fie incă de la început foarte 
bun. Așa cum se sublinia și in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, legarea mai strinsă a 
învățămîntului de producție, e- 
fectuarea stagiului de practică 
după ambele trepte ale liceului 
vor asigura o pregătire mai bună 
viitorilor muncitori, pe deplin 
corespunzătoare exigențelor ni
velului tehnic de dezvoltare al 
uzinei noastre.

Arătînd toate acestea — a 
continuat vorbitorul — nu vreau 
să se înțeleagă că am rezolvat 
totul în întreprindere, ci recu
noaștem deschis că șl la noi se 
manifestă încă multe neajunsuri. 
Unele documentații se elaborea
ză cu întîrziere,. sînt cazuri de 
nerespectare a disciplinei teh
nologice. Toate acestea pun 
în evidentă necesitatea in
tensificării acțiunilor educa
tive. impun ca organele si 
organizațiile de partid din uzi
na noastră să intervină cu mai 
multă fermitate pentru întări
rea simțului de răspundere, pen
tru dezvoltarea conștiinței so
cialiste, a unei atitudini înain
tate față de muncă.

Vorbitorul a solicitat ca Mi
nisterul Comerțului Exterior și

Cuvintul tovarășului 
Ionel Mocanu

Pentru noi toți, expunerea to
varășului Nicolae Ceausescu 
constituie un program con
cret de lucru, un valoros 
îndreptar în unirea eforturi
lor tuturor oamenilor mun
cii, sub conducerea organiza
țiilor de partid, pentru îndepli
nirea și depășirea planului na
țional unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării, pe acest an 
și pe întregul cincinal.

Prin mandatul pe care mi 
l-au încredințat, constructorii 
din Grupul de șantiere indus
triale Brăila își exprimă depli
nul acord cu conținutul acestui 
document programatic.

Consiliul oamenilor muncii a 
căutat să-și exercite cu compe
tență atribuțiile conferite de 
lege, luînd sistematic în dezba
tere problemele privind realiza
rea ritmică a planului de pro
ducție, introducerea unor teh
nologii moderne de execuție la 
construcții-montaj, cu ajutorul 
cărora să obținem creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
consumurilor de materiale și 
energie. De la an la an, stilul 
de muncă al organului de con
ducere colectivă a marcat îmbu
nătățiri evidente și consider că 
cel mai important cîștig pentru 
noi constă în aceea că am învă
țat să valorificăm inteligența și 
spiritul de inițiativă al muncito
rilor, maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor de pe șantierele 
'noastre. A crescut gradul de re
ceptivitate la sugestiile și pro
punerile făcute în adunările ge
nerale și cu alte prilejuri, ceea 
ce a determinat creșterea parti
cipării constructorilor noștri la 
definitivarea și aplicarea hotă
rârilor. în virtutea dreptului de 
a-și spune cuvintul in orice 
problemă a întreprinderii, re
prezentanții oamenilor muncii 
la adunarea generală din fe
bruarie au făcut numeroase pro
puneri care au completat pro
gramele de activitate și putem 
spune că ele au avut un mare 
rol în fundamentarea deciziilor 
prin care am asigurat punerea 
în funcțiune, în semestrul tre
cut, a tuturor celor 11 capaci
tăți planificate.

Arătînd aceste realizări — a 
continuat vorbitorul — trebuie 
să recunoaștem că în activitatea 
noastră s-au manifestat și o se
rie de neajunsuri care au in
fluențat negativ îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Nu ne este 
deloc plăcut, dar trebuie să o 
spunem, că pe primul semestru 
al acestui an planul de construc
ții-montaj n-a fost realizat. Din
colo de greutățile determinate 
de începerea cu întîrziere a unor 
lucrări, cum ar fi cele de la în
treprinderea „Laminorul" Bră
ila, sau neatacarea lucrărilor 
din etapa a Il-a de la Șantierul 
naval Brăila, din cauza nedefi- 
nitivării unor soluții, nu putem 
trece cu vederea că atit consi
liul oamenilor muncii din unita
tea noastră, cit și șefii de șan
tiere și de loturi au tolerat ri
nele neajunsuri manifestate în 
organizarea producției și a 
muncii, precum și în ceea ce 
privește ordinea și disciplina. 
Aș vrea să arăt că toate șantie
rele noastre își desfășoară acti
vitatea pe baza sistemului de a- 
cord global. Dar avantajele a- 
cestui sistem în privința reali
zării stadiilor fizice planificate, 
garantării unei înalte calități și

Cuvintul tovarășului 
Sevastian Popa

încerc sentimente de o deose
bită satisfacție și mîndrie pentru 
cinstea de a participa si a lua 

Cooperării Economice Interna
ționale, împreună cu întreprin
derile de comerț exterior și, în
deosebi, cu agențiile economice 
să ia măsuri mai hotărâte pen
tru încheierea contractelor de 
perspectivă la produsele prevă
zute în acordurile de lungă du
rată. începînd cu cele care im
pun o perioadă mai mare de 
pregătire.

Ținind seama de faptul că în 
prezent întreprinderea noastră 
este organizată pe fabrici cu 
2 000—5 000 muncitori, fiecare a- 
vind sarcini complexe si o pro
blematică proprie, vastă, pro
pun luarea in studiu a opor
tunității instituirii unor orga
nisme de conducere colectivă și 
la nivelul acestor fabrici.

în numele consiliului oameni
lor muncii și al tuturor lucră
torilor întreprinderii „23 August" 
— a spus in încheiere vorbito
rul — asigur conducerea parti
dului, personal pe iubitul nostru 
conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că, exprimîndu-ne 
adeziunea față de documentele 
adoptate la congres, sîntem ferm 
hotărîți să ne consacrăm întrea
ga energie, toate forțele de care 
dispunem îndeplinirii exemplare 
a planului pe acest an, pe 1978, 
pe întregul cincinal, pentru ri
dicarea scumpei noastre patrii 
pe noi culmi de civilizație și 
progres.

folosirii la maximum a utilaje
lor de construcții și transport 
nu sint pe deplin puse în va
loare, din cauza unui mod de
fectuos de organizare și folosire 
a forței de muncă în cadrul for
mațiilor de lucru. încă nu am 
reușit să contracarăm, printr-o 
organizare mai judicioasă, greu
tățile determinate de lipsa do
cumentației tehnice de execuție 
la unele obiective din planul de 
investiții. Membrii consiliului 
oamenilor muncii nu au urmărit 
cu consecvență modul în care 
sînt folosite utilajele pe șan
tiere, ajungînd astfel în situația 
să înregistrăm în schimbul II 
in,dici de utilizare extrem de 
scăzuți.

în legătură cu sarcinile ce ne 
revin in semestrul II. avind în 
vedere că avem deschisă finan
țarea ■ la obiective deosebit de 
importante pentru economia na
țională și profitind de faptul că 
aici sînt și tovarăși miniștri, aș 
vrea să arăt că pentru marile 
lucrări de la întreprinderile 
brăilene ale metalurgiei, con
strucțiilor de mașini, economiei 
forestiere si materialelor de 
construcții documentația de 
execuție nu acoperă în medie 
decît 50 la sută din planul 
nostru de construcții-montaj. 
Consider că există condiții ca, 
împreună cu proiectanții, să de
finitivăm soluțiile constructive 
și, mai ales, să stabilim cu prio
ritate specificațiile de mate
riale, pentru a asigura astfel o 
aprovizionare ritmică — condi
ție de bază a executării sarci
nilor și stadiilor fizice planifi
cate pînă la sfîrșitul anului. 
Consiliul oamenilor muncii, mo- 
bilizînd întregul colectiv de 
constructori din unitatea noastră, 
va lua măsuri corespunzătoare 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin. Pentru realizarea 
unor obiective importante cum 
sint cele de la Combinatul de 
celuloză, hirtie și fibre artifi
ciale vom beneficia de organi
zarea unui șantier al tineretului: 
de asemenea, am luat măsuri 
pentru școlarizarea a 300 de ti
neri de la sate, care vor veni 
să lucreze pe șantierele noastre. 
Vom acționa cu mai multă ho
tărâre pentru recuperarea rămî- 
nerilor în urmă și aplicarea e- 
nergică a prevederilor noii legi 
privind durabilitatea și calitatea 
construcțiilor. Sîntem de acord 
cu propunerea ca în scopul 
creșterii rolului consiliilor oa
menilor muncii, în componența 
acestora să fie cuprinși mai 
mulți reprezentanți ai oame
nilor muncii, considerând că in 
acest fel vor fi oglindite toate 
activitățile specifice întreprin
derii.

în continuare, vorbitorul a 
spus: Am mandat din partea 
constructorilor din unitatea 
noastră — care, conform măsu
rilor aprobate recent, primesc 
retribuția majorată începînd cu 
data de 1 iulie a.c. — să trans
mit conducerii partidului și 
statului, dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, călduroase 
mulțumiri și angajamentul dea 
munci cu și mai multă dăruire 
pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor ce ne revin în acest 
cincinal, pentru a spori contri
buția noastră la dezvoltarea 
multilaterală a patriei socia
liste.

cuvintul la primul Congres al 
consiliilor oamenilor muncii din 
unitățile economice, convocat 

din inițiativa celui mai iubit fiu 
al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Acționînd în mod constant 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin din hotărârile de partid 
și legile tării, sub conducerea 
comitetului de partid — a spus 
vorbitorul — consiliul oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
prelucrare a aluminiului Slatina 
a desfășurat o largă activitate 
politică și organizatorică pentru 
mobilizarea resurselor materiale 
și umane de care dispunem în 
vederea mai bunei folosiri a ca
pacităților de producție, elimi
nării rămînerilor în urmă si 
dării în folosință la termenele 
planificate și la parametrii sta
biliți a obiectivelor de investiții, 
perfecționării pregătirii profe
sionale. în concordantă cu teh
nologiile de vîrf existente, cu 
tehnicitatea și cerințele compe
titivității pe piața internă si ex
ternă. Consiliul oamenilor mun
cii. antrenind întregul colectiv 
de muncitori, ingineri si tehni
cieni. a acționat pentru solutio
narea operativă a problemelor 
majore care condiționează reali
zarea indicatorilor de plan : 
dezbaterile din adunările gene
rale ale oamenilor muncii au 
dobîndit în mare măsură un 
pronunțat caracter de lucru, 
s-au transformat în dialoguri 
deschise, în cadrul cărora spi
ritul critic s-a îmbinat cu dorin
ța de autodepășire. cu propuneri 
concrete izvorâte din necesitățile 
producției. Numai în ultimii doi 
ani s-au făcut peste 200 propu
neri privind perfectionarea or
ganizării producției și a muncii, 
respectarea disciplinei tehnolo
gice. a programelor de reparații, 
îrțtretjperi și revizii, optimjzarea 
fațiricatiei, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viată în 
ateliere și secții. Ele s-au mate
rializat. printre altele, in econo
mii de materii prime, materiale 
și forță de muncă în valoare de 
peste 6 milioane lei.

Militind pentru transpunerea 
în practică a prețioaselor indi
cații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, cu ocazia vizitelor de 
lucru efectuate în întreprinde
rea noastră, consiliul oamenilor 
muncii a inițiat acțiuni concrete

Cuvintul tovarășului 
Mihail Florescu

Organizarea primului Congres 
al consiliilor oamenilor muncii 
din întreprinderi — a spus vor
bitorul —■ reflectă grija pe care 
o acordă partidul nostru pentru 
antrenarea tuturor oamenilor 
muncii la elaborarea si aplica
rea măsurilor ce privesc sectoa
rele vitale ale vieții noastre eco
nomice și sociale, pentru a insti- 
tutionaliza forme specifice ale 
democrației socialiste, reprezen- 
tînd, în același timp, o nouă re
flectare a procesului de adinei - 
re a democrației muncitorești, 
parte integrantă și specifică a 
democrației proprii orînduirii 
socialiste.

Ampla expunere prezentată în 
fața congresului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, reprezintă o 
sinteză științifică a întregii ex
periențe acumulate în ultimul 
deceniu în aplicarea metodelor 
colective de conducere în sfera 
producției materiale. metode 
specifice democrației socialiste 
de atragere a maselor largi de 
oameni ai muncii la conducerea 
societății.

La Conferința Națională a 
partidului nostru din 1967. în 
raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al partidului, au fost puse 
bazele sistemului de organizare 
și conducere colectivă în întrea
ga economie, ca principiu fun
damental al întregii activități 
social-economice.

La Congresul al XI-lea al par
tidului s-au stabilit noi măsuri 
pentru lărgirea si pe mai de
parte a demberatiei socialiste.

La adunările generale din 
unitățile industriei chimice, 
care au avut loc Ia începu
tul anului 1977. au participat 
peste 30 000 de reprezentanți ai 
oamenilor muncii aleși în adu
nările pe secții și instalații, din 
care 70 la sută au fost munci
tori. maiștri și tehnicieni. La a- 
ceste adunări au luat cuvintul 
2 000 de reprezentanți si s-au 
făcut peste 10 000 de propuneri, 
care vizează îmbunătățirea or
ganizării producției si a muncii, 
utilizarea completă a capacități
lor de producție, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
consumurilor de energie si com
bustibil. de materii prime si ma
teriale. reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, nume
roase probleme de igiena si pro
tecția muncii, probleme sociale 
și culturale.

Prin dezbateri largi, vii. criti
ce și autocritice, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii au 
devenit foruri largi ale democra
ției socialiste. în care propune
rile organizatorice se îmbină cu 

pentru folosirea cit mai deplină, 
intensivă a spatiilor construite. 
Sîntem în măsură să vă rapor
tăm. mult stimate tovarășe 
secretar general, .că. prin pune
rea în funcțiune în spațiile 
existente a două noi prese de 
extruziune, capacitatea de pro
ducție a întreprinderii a sporit 
cu circa 8 la sută.

în activitatea noastră, în sti
lul de muncă al consiliilor oa
menilor muncii — a continuat 
vorbitorul — mai dăinuie încă 
unele lipsuri. Mă refer, de 
exemplu, la faptul că soluțiile 
adoptate nu au fost întotdeauna 
cele mai bune, si de aceea nu 
toate și-au atins țelul scontat. 
Adesea hotărârile aprobate au 
inclus unele sarcini de serviciu, 
ajungîndu-se la adoptarea unui 
număr mare de măsuri care cu 
greu au putut fi .urmărite și în
deplinite. Concomitent, prin a- 
minarea repetată a termenelor 
de realizare, s-a ajuns la dilua
rea spiritului de responsabili
tate a celor chemați să le înfăp
tuiască.

Analizînd asemenea neajun
suri care se cer a fi grabnic în
lăturate, comitetul de partid 
a stabilit o serie de măsuri în 
vederea perfecționării stilului 
de muncă al consiliului oame
nilor muncii. Aceasta se impu
ne cu atit mai mult cu cit avem 
de îndeplinit sarcini sporite pri
vind creșterea ponderii alumi
niului prelucrat.

Exprimînd dorința colectivu
lui nostru de muncă — a spus 
în încheiere vorbitorul — dăm 
o înaltă apreciere grijii perma
nente pe care conducerea parti
dului, secretarul său general o 
acordă ridicării continue a ni
velului de trai al oamenilor 
muncii. Sîntem coristienti că 
măsurile privind creșterea mai 
accentuată a retribuției, îmbu
nătățirile aduse legii pensiilor, 
prin care s-a urmărit așezarea 
acestora pe o bază mai reală, 
legată de aportul fiecăruia la 
activitatea economico-socială, 
reducerea săptămînii de lucru, 
ce va fi aplicată în viitorul a- 
propiat, cer din partea noastră 
eforturi sporite pentru punerea 
în valoare a tuturor rezervelor 
materiale și umane de care dis
punem.

creația tehnică, inițiativa munci
torilor cu cea a specialiștilor.

Consiliile oamenilor muncii 
ale unităților economice din 
industria chimică numără peste 
1 400 membri, din care 60 la sută 
sînt reprezentanții oamenilor 
muncii aleși în adunările gene
rale și reprezentanții organelor 
de partid, sindicat si tineret, iar 
40 la sută sînt cadre de condu
cere și specialiști.

S-au luat măsuri pentru lărgi
rea cadrului de atragere organi
zată a oamenilor muncii, insti- 
tuindu-se pe lingă consiliile oa
menilor muncii din unitățile in
dustriei chimice 412 comisii pe 
domenii, precum și 110 consilii 
de control muncitoresc, in care 
activează peste 4 500 de persoa
ne. 70 la sută dintre aceștia fiind 
muncitori.

Prin Directivele Congresului 
al XI-lea s-a stabilit ca indus
tria chimică să realizeze un ritm 
mediu anual de creștere a pro
ducției industriale de pînă la 17,5 
la sută, ceea ce înseamnă mai 
mult decît dublarea producției 
in cinci ani. Aceste ritmuri vor 
permite ca în 1980 să asigurăm 
280 kg îngrășăminte substanță 
activă la hectarul de teren ara
bil, ceea ce ne va situa printre 
țările cu agricultură dezvoltată. 
Producția de mase plastice va 
fi pentru fiecare locuitor de pes
te 50 de kg. într-o mare diversi
tate de sortimente, dintre cele 
mai utile și rafinate : consumul 
de fire și fibre sintetice va fi 
de 6,5 kg pe locuitor, nivel reali
zat azi în țările europene cu o 
industrie dezvoltată.

Și în cincinalul în curs, pro
blemele cele mai importante pe 
care le are de soluționat indus
tria chimică sint legate de reali
zarea la timp a marilor lucrări 
de investiții, punerea în funcțiu
ne a noilor uzine si instalații 
prevăzute a fi construite. Pentru 
lichidarea rămînerii în urmă în 
acest sector. în prima parte a a- 
nului, Ministerul Industriei Chi
mice a luat măsuri de a asigu
ra documentația de execuție ne
cesară desfășurării în ritm sus
ținut a lucrărilor pe șantiere : 
sînt în curs de contractare atît 
utilajele din țară, cit și cele din 
import, necesare pe perioada în
tregului cincinal.

Măsurile care au fost luate în 
ultimele luni, sub conducerea și 
cu sprijinul direct pe care l-am 
primit de la tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu. vor 
asigura desfășurarea lucrărilor 
de investiții în ritmul necesar 
punerii lor în funcțiune, con
form cu prevederile din planul 
cincinal. Multe din colectivele 
din chimie și-au luat angaja
mentul de a pune în funcțiune 

înainte de termen un număr im
portant de instalații chimice.

Lucrătorii din rafinării vor 
realiza peste plan circa două mi
lioane de tone produse petro
liere destinate exportului, din 
care un milion s-a si realizat în 
primul semestru. Lucrătorii din 
industria chimică se pregătesc 
să întîmpine Conferința Națio
nală a partidului cu noi și im
portante rezultate.

în organizarea și activitatea 
colectivelor de conducere a mi
nisterului. centralelor si între
prinderilor s-au manifestat și 
multe lipsuri. Organizarea dez
baterilor în organele colective 
suferă uneori de formalism, de 
neadoptarea unor hotărâri clare 
care să ghideze întreaga activi
tate a întreprinderilor. Comisiile 
de specialitate nu activează per
manent, și uneori prezența lor 
se face puțin simtită la locul de 
muncă. Pregătirea si desfășu
rarea ședințelor consiliilor oa
menilor muncii din intreprinderi 
și centrale se fac adeseori cu 
superficialitate, problemele în 
dezbatere nu sînt suficient fun
damentate. soluțiile și hotărârile 
nu se ridică la nivelul posibili
tăților de care dispune fiecare 
unitate în parte. Ordinea de zi 
încărcată determină examinarea 
sumară a unor probleme esenția
le în activitatea întreprinderii. 
Neantrenarea unui număr cît 
mai mare de oameni ai muncii 
la elaborarea Si. mai ales, la 
realizarea și controlul îndeplini
rii deciziilor face ca multe din
tre acestea să nu-si găsească a-

Cuvintul tovarășului 
Aurel Cioruga

îngăduiți-mi ca, de la bun 
început, să exprim, în numele 
miilor de constructori de va
goane arădeni, adeziunea de
plină fată de expunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, angajamentul nostru 
ferm de a milita neobosiți pen
tru traducerea în fapt a sarci
nilor de deosebită importanță 
pentru progresul general al ță
rii ce se desprind din acest isto
ric document.

Viața colectivului nostru de 
muncă cunoaște în ultima vreme 
o puternică efervescență crea
toare, generată de onoarea pe 
care ne-ați făcut-o, tovarășe 
secretar general, venind în mij
locul nostru, la începutul aces
tui an. îndemnurile, indicațiile, 
observațiile critice pe care le-ați 
făcut cu această ocazie, au fost 
pentru noi prilej de adîncă re
flecție asupra modului cum tre
buie să muncim în viitor, au 
constituit obiectul unor dezba
teri responsabile în cadrul adu
nărilor oamenilor muncii, al în
tregului activ de partid.

Sub conducerea comitetului de 
partid, consiliul oamenilor mun
cii a antrenat un larg activ de 
specialiști, de muncitori cu o bo
gată experiență și, cu sprijinul 
centralei și ministerului, a fost 
definitivat studiul-program, care 
vizează, așa cum ați indicat, 
sporirea suplimentară a produc
tivității muncii, mai buna utili
zare a suprafețelor și capacită
ților existente, reorganizarea 
fluxurilor de fabricație, mecani
zarea transportului intern, valo
rificarea superioară a metalului 
concomitent cu reducerea con
sumurilor specifice, Îmbunătăți
rea calității tuturor tipurilor de 
vagoane fabricate. Ansamblul 
obiectivelor prevăzute și care 
necesită fonduri de investiții mi
nime, recuperabile în circa doi 
ani, asigură creșterea produc
ției de vagoane-marfă cu 2 000 
bucăți. Totodată, încă din acest 
an vom produce circa 300 tone 
utilaj chimic în actualele spații 
de producție. Am luat măsuri 
pentru sporirea capacității scu- 
lăriei cu aproape 50 la sută și 
creșterea productivității muncii 
de 2,2 ori. De asemenea, s-au 
luat măsuri pentru extinderea 
autoutilării și reducerea consu
mului de metal.

în spiritul expunerii prezen
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care ne îndeamnă la 
răspundere și promptitudine in 
rezolvarea problemelor, solicităm 
ca industria metalurgică să trea
că la realizarea unor anumite 
profile specifice construcției de 
material rulant, potrivit propu

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Oprea

în primul rând, doresc să ex
prim. cu adîncă mîndrie patrio
tică si satisfacție, deplina apro
bare fată de conținutul bogat de 
idei al impresionantei expuneri 
făcute de secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în fata Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, 
conceput ca un adevărat stat 
major al organelor de conduce
re colectivă din industrie, trans
porturi si construcții, care con
feră democratismului nostru so
cialist o nouă dimensiune poli
tică. o pronunțată notă de ori
ginalitate si o sporită eficiență 
socială. 

Vă mărturisesc că amplul ex

plicarea în practică, se tărăgă
nează deseori aplicarea în prac
tică a inovațiilor și invențiilor, 
a cercetărilor tehnologice.

Aceste neajunsuri arată si fap
tul că noi, cei care formăm con
siliul de conducere al ministeru
lui, nu acordăm un sprijin sis
tematic în activitatea organelor 
colective din unități, nu le în
drumăm pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor lor de mun
că și conducere. Poziția noastră 
autocritică se va reflecta nu nu
mai după modul de analizare a 
lipsurilor, dar în special după 
felul cum se va acționa în con
tinuare pentru lichidarea lor.

în vederea îmbunătățirii pe 
mai departe a activității organe
lor de conducere colectivă din 
intreprinderi. ministrul indus
triei chimice a făcut, in înche
ierea cuvîntării sale, cîteva pro
puneri : la întreprinderile pe 
care sînt grefate centralele in
dustriale să se organizeze con
silii ale oamenilor muncii, al că
ror președinte să fie directorul 
general adjunct al centralei, 
care este și conducătorul unită
ții respective : să se organizeze 
un sistem special de pregătire a 
reprezentanților oamenilor mun
cii : alegerea reprezentanților 
oamenilor muncii să se facă nu 
pentru 2 ani. ci pentru 4 ani ; 
adunările generale la nivelul 
centralelor să se tină semes
trial. după adunările generale 
din întreprinderi, astfel îneît să 
se dea posibilitatea luării unor 
măsuri imediate după adunările 
muncitorești semestriale.

nerilor înaintate organelor de 
resort, cunoscînd că atit proiec
tarea noilor vagoane, cît si mă
surile de reducere a metalului se 
bazează si pe astfel de profile. 
De asemenea, am solicita indus
triei chimice să ne asigure po- 
liester armat cu fibră de sticlă, 
pentru a înlocui metalul la unele 
subansamble. în vederea realiză
rii în bune condiții a progra
melor de autoutilare. credem că 
este bine ca la nivelul ministe
rului nostru să se asigure o coo
perare eficientă între unitățile 
furnizoare de diferite subansam
ble și echipamente. Pentru a 
realiza cît mai grabnic utilajul 
tehnologic prevăzut prin pro
gram. propunem devansarea cu 
un an a noilor capacități prevă
zute. Sîntem convinși că aceste 
propuneri și solicitări ale con
structorilor de vagoane arădeni 
vor avea adeziunea totală a or
ganelor de resort, cărora le mul
țumim de pe acum.

Pentru consolidarea succeselor 
de pînă acum și înfăptuirea e- 
xemplară a angajamentelor pe 
care ni le-am asumat în întrece
rea socialistă consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere a sta
bilit și aplică consecvent un stil 
de muncă în continuă perfecțio
nare pentru înfăptuirea măsuri
lor tehnico-organizatorice si poli
tico-educative propuse. Fiecare 
decizie a consiliului este rodul 
gîndirii si voinței colective, con
sultării largi a muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din în
treprindere. în acest climat de 
autentică, democrație, care sti
mulează angajarea în decizii a 
fiecărui lucrător, se exprimă în 
întreprinderea noastră nestin
gherit toate opiniile, se face 
auzit glasul criticii deschise, fără 
menajamente, vizînd luarea de 
măsuri pentru eliminarea unor 
neajunsuri. pentru perfectio
narea activității organizatorice și 
de conducere. De multe ori. u- 
nele propuneri care vizează 
probleme mai dificile sînt ana
lizate si studiate de consiliul oa
menilor mîmcii chiar la fata 
locului — în secții si ateliere.

Asigurăm congresul — a spus 
în încheiere vorbitorul — pe 
dumneavoastră personal, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că membrii organizației noastre 
de partid, toti cei ce muncesc 
în această întreprindere cu 
veche tradiție în industria ară
deană nu vom precupeți nici un 
efort, vom face tot ce stă în 
puterile noastre pentru a înfăp
tui exemplar sarcinile încredin
țate.

pozeu inaugural al congresului 
mi-a insuflat convingerea fermă 
că am asistat la prezentarea 
unui document programatic, care 
se înscrie ca o contribuție de 
valoare deosebită la tezaunjl 
teoriei si practicii construcției 
noastre socialiste. cristalizînd 
opțiunile fundamentale ale dez
voltării și modernizării econo
miei. în conformitate cu impe
rativele etapei actuale, ale per
fecționării întregului mecanism 
de conducere unitară si demo
cratică a vieții economico-socia- 
le. în vederea participării mai 
active a oamenilor muncii la
(Continuare în pag. a IV-a)
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luarea deciziilor și la înfăp
tuirea controlului în calitate de 
producători si proprietari ai a- 
vuției naționale.

Aceasta constituie încă o ex
presie edificatoare a capacității 
partidului nostru, a spiritului re
voluționar al tovarășului Nicolae 
Ceausescu, exemplu strălucit de 
conducător politic, realist si 
clarvăzător, in examinarea con
secventă si cu profunzime a 
vastei problematici a edificării 
noii societăți. în elaborarea și 
aplicarea celor mai eficiente so
luții ce decurg din cerințele o- 
biective ale actualului stadiu de 
dezvoltare a societății românești, 
pentru transpunerea neabătută 
în practică a politicii noastre 
interne și externe. închinată 
bunăstării și fericirii poporului 
român, cauzei păcii și colaboră
rii internaționale.

Ca unul dintre cei care-și des
fășoară activitatea în domeniul 
industrial doresc să relev fap
tul că strategiile politice funda
mentate încă la Congresul al 
IX-lea si dezvoltate la Congre
sele al X-lea si al Xl-lea. pre
cum și la Conferințele Națio
nale din 1967 și 1972. s-au do
vedit factorul hotăritor al ritmu
rilor înalte de creștere a pro
ducției. al repartizării raționale 
a obiectivelor industriale pe în
tregul teritoriu, printr-o împle
tire Armonioasă a criteriilor e- 
ficienței economice cu cele de 
ordin social-politic. Edificator 
este că în întreaga perioadă de 
după Congresul al IX-lea. in
dustria noastră s-a dezvoltat in
tr-un ritm de peste 12 la sută, 
fată de media ritmului dezvol
tării economiei mondiale de 6,1 
la sută, schimbînd radical po
ziția României în diviziunea in
ternațională a muncii.

în orientările partidului nos
tru de industrializare socialistă 
a tării s-a acordat prioritate 
modernizării structurilor indus
triei. dezvoltării intr-un ritm 
accelerat a ramurilor de virf ale 
progresului tehnico-științific con
temporan, definitorii pentru 
crearea unei industrii moderne. 
La începutul actualului cincinal, 
ponderea acestor ramuri în to
talul producției industriale a 
fost de 57 la sută, de două ori 
mai mare fată de nivelul atins 
in 1950.

Tocmai pornind de la o ase
menea experiență. în actualul 
cincinal partidul nostru a pus 
in fata ramurilor prelucrătoare 
ale industriei sarcina de covâr
șitoare importantă de a realiza 
mașinile, utilajele si instalațiile 
necesare economiei naționale și 
pieței externe. Cred că sînt în 
asentimentul tuturor lucrătorilor 
din construcția de mașini de a 
încredința conducerea superioa
ră de partid că dispunem de 
capacitatea tehnică si umană 
necesară producerii în condiții 
de calitate corespunzătoare a u- 
tilaielor tehnologice de înaltă 
complexitate. în strînsă legătu
ră cu graficele de montaj ale 
obiectivelor de investiții, și a 
masinilor-unelte grele si mași
nilor agregat a mijloacelor de 
transport de mare tonaj, insta
lațiilor de foraj, a componente
lor electronice, de performantă 
si a celorlalte produse solicitate 
de economie, precum si a pie
selor de schimb necesare. în 
acest sens, acționăm cu energie 
pentru pregătirea tehnică a fa
bricației. organizarea în cele 
mai bune condiții a proceselor 
tehnologice, sincronizarea coo
perărilor interuzinale.

Colectivelor de muncă din in
dustria metalurgică — asa cum 
s-a prezentat în expunere — le 
revine sarcina dezvoltării pro
ducției de otel în structuri îm
bunătățite. asimilării de lami
nate si țevi cu grad înalt de 
prelucrare si precizie, precum și 
a altor produse. Eforturi insem- 
nate trebuie să depunem în rea
lizarea ritmurilor de creștere 
prevăzute în industria chimică, 
în vederea asigurării produselor 
planificate de mase plastice, fire 
si fibre sintetice, de îngrășă
minte. intensificării dezvoltării 
chimiei anorganice, a celei de 
sinteză fină si de mic tonaj.

Este cunoscut că în acest cin
cinal. din cele peste 1 100 ma
șini. instalații, materiale si bu
nuri de consum planificate a fi 
asimilate, aproape 90 la sută se 
vor realiza pe concepție pro
prie. astfel că, la finele perioa
dei. circa 45 la sută din valoarea 
producției industriale se va ob
ține pe seama produselor noi și 
reproiectate. Avînd totuși în ve
dere’ că in acest domeniu se în
registrează anumite carențe. în 
prezent acționăm pentru asigu
rarea capacității necesare de 
concepție si execuție, pentru in
tensificarea concentrării si spe
cializării producției, creșterea 
gradului ei de adaptare la evo
luția pieței externe si la cerin
țele interne, ridicarea perfor
mantelor tehnico-functionale și 
economice ale produselor, per
fecționarea controlului ne toate 
fazele tehnologice. Vom lua în 
cel mai scurt timp măsuri pen
tru elaborarea. Împreună cu 
Consiliul Național pentru Știin
ță si Tehnologie și cu ministe
rele economice — în spiritul 
indicației tovarășului Nicolae 
Ceausescu — a programului su

Cuvintul tovarășului 
Vaier Gabrian

De la inceput doresc să-mi 
exprim acordul deplin cu tezele 
și ideile din- expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, cu în
tregul conținut, cu ideile și in
dicațiile deosebit de prețioase 
care concretizează într-o manie
ră originală, științifică, dimen
siunile procesului de perfecțio
nare continuă a organizării și 
conducerii vieții economico-so- 
ciale, ale progresului material și 
spiritual al patriei în cincinalul 
revoluției tehnico-științifice.

La Centrala minereurilor și 
metalurgiei neferoase Baia Mare, 
unde lucrez, activitatea consiliu
lui oamenilor muncii este orien
tată cu prioritate spre lărgirea 
și diversificarea bazei de materii 
prime, atragerea mai rapidă în 
circuitul economic a unor mine
reuri mai sărace, a unor produ
se intermediare și subproduse, 
■ unor deșeuri. îndeplinirea pro
gramelor de cercetare geologică, 
in perimetrul de activitate al 
centralei, se desfășoară cu bune 
rezultate. în anul 1977, peste 20 
la sută din volumul de minereu 
ce-1 extragem provine din zone 
sărace, considerate pînă acum 
4—5 ani improprii pentru valo
rificare. Orientînd în acest mod 
acțiunile noastre, am pregătit 
pentru exploatare sau se găsesc 
in faze avansate de explorare 

plimentar de asimilare și re- 
proiectare. peste prevederile 
cincinalului. în vederea accele
rării procesului de modernizare 
a producției.

în acest context, doresc să 
subliniez că ne preocupă în mod 
deosebit râminerile în urmă în 
realizarea planului la anumite 
producții fizice. Deși în primul 
semestru prevederile în dome
niul industriei au fost, depășite 
cu peste 10 miliarde lei. totuși 
se înregistrează unele restante, 
ceea ce reclamă măsuri ener
gice de natură să asigure înde
plinirea integrală a prevederilor 
de plan.

Ca urmare, in perioada ime
diat următoare trebuie să se în
cheie acțiunea inițiată de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind dotarea și intra
rea în circuitul productiv a su
prafețelor disponibile identifi
cate. în vederea obținerii unei 
producții suplimentare estimate 
valoric la circa 19 miliarde lei 
pe întregul cincinal. în acest 
sens, ne revin răspunderi în
semnate in direcția utilizării cît 
mai eficiente a celor 4 miliarde 
lei alocați suplimentar în vede
rea dotării cu echipamente și 
mașini a acestor suprafețe, con
comitent cu continuarea acțiu
nii de redistribuire a masinilor- 
unelte devenite disponibile la 
intre,prinderile în funcțiune.

De asemenea, sînt în curs de 
aplicare noi măsuri vizînd creș
terea indicelui de utilizare a 
fondului de timp disponibil al 
mașinilor, utilajelor si instala
țiilor.

Organele si organizațiile de 
partid, organele de conducere 
colectivă din ministere, centrale 
si întreprinderi trebuie să asi
gure aplicarea integrală a mă
surilor de reducere si raționali
zare a consumurilor de materia
le. de combustibili si energie. 
Avînd în vedere că în activita
tea industrială se consumă peste 
80 la sută din totalul energiei 
primare, trebuie intensificate 
preocupările pe linia fabricării 
de produse cu consumuri rațio
nale. realizarea în cantități spo
rite și în game largi a aparate
lor de măsură și control nece
sare.

Pe bună dreptate ne-a atras 
atenția conducerea partidului a- 
supra necesității realizării cu 
mai multă consecventă a pro
gramelor speciale de încadrare 
în normele raționale de consum 
a metalului prin intensificarea 
acțiunilor de reproiectare a pro
duselor,. în vederea ușurării a- 
cestora, de promovare a tehno
logiilor moderne în prelucrarea 
metalelor, de extindere a înlo
cuitorilor și utilizare cît mai 
completă a deșeurilor.

în ceea ce privește productivi
tatea muncii, care în actualul 
cincinal trebuie să crească cu 
peste 55 la sută, asigurind un 
spor de producție de cel puțin 80 
la sută, concomitent cu măsu
rile care se impun în direcția 
accentuării introducerii progre
sului tehnic, a proceselor de au
tomatizare și mecanizare, ridi
cării calificării profesionale, este 
necesar să acționăm pentru ex
tinderea servirii mai multor ma- 
șini-unelte de către același mun
citor. avînd în vedere că aceas
tă metodă este practicată doar 
de 6,5 la sută din totalul munci
torilor. De asemenea, in paralel 
cu restructurarea personalului 
neproductiv, să se asigure trece
rea efectivă a personalului din 
sectoarele de servire, cel pu
țin jumătate din timpul de lucru 
al acestuia, la efectuarea de lu
crări productive, luîndu-se mă
suri pentru calificarea lui în 
conformitate cu cerințele unită
ților.

Constituirea Consiliului na
țional al oamenilor muncii 
din industrie, transporturi și 
construcții, avînd caracter per
manent de îndrumare, control 
și instituționalizarea actualului 
congres se integrează in mod 
strălucit în amplul sistem de in
stituții și organisme care fac 
reală participarea clasei munci
toare. a maselor la guvernarea 
tării, contribuind neîndoielnic la 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a democrației economice, la im
primarea unui conținut tot mai 
profund activității consiliilor oa
menilor muncii.

în această perspectivă, consi
der că este necesar — și perso
nal îmi propun să acționez mai 
insistent într-o asemenea direc
ție — ca toți cei care avem răs
punderi in economie să spriji
nim în măsură considerabil spo
rită activitatea organelor de con
ducere colectivă din ministere, 
centrale și întreprinderi, să par
ticipăm nemijlocit la acțiunile 
lor și să le ajutăm în exercita
rea atribuțiilor încredințate, in 
soluționarea operativă a proble
melor cu care se confruntă.

în încheiere, asigur congresul, 
pe dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că voi 
acționa cu toată responsabilita
tea pentru îndeplinirea in între
gime a ideilor de excepțională 
însemnătate cuprinse în expune
rea prezentată, cu convingerea 
că acestea corespund întru totul 
progresului accelerat al econo
miei naționale, al întregii activi
tăți sociale, aspirațiilor poporu
lui nostru de bunăstare si feri
cire.

noi zăcăminte sau zone : a fost 
diversificată și activitatea geo
logică pentru valorificarea unor 
noi substanțe.

După perfecționările obținute 
in tehnologiile de preparare au 
putut fi valorificate peste 125 
mii tone halde, peste 1 800 mii 
tone zguri și alte subproduse, 
obținîndu-se metale neferoase 
în valoare de peste 640 milioane 
lei. în prezent, dispunem de 
tehnologii pentru valorificarea 
unor metale din reziduurile de 
la flotatii. fiind, de asemenea, 
avansate cercetări pentru valo
rificarea depozitelor de steril in 
vederea producerii elementelor 
de construcții.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute in promovarea progresu
lui tehnic, trebuie să arătăm, in 
mod autocritic, că ritmul de 
perfecționare a tehnologiilor nu 
este la cota impusă de prevede
rile cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice.

între ministerul nostru și 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini există un 
program comun, al cărui rol este 
de a răspunde nevoilor de ma
șini și utilaje ale industriei 
miniere. Este necesar însă ca a- 
cest program să fie materializat 
mai rapid și să se treacă la lăr
girea si diversificarea lui.

Dezvoltarea creației tehnice de 
masă, creșterea numărului in
vențiilor si inovațiilor impun 
scurtarea duratei de avizare, a- 
probare și materializare a aces
tora. reducerea ciclului cerceta- 
re-valorificare. Pentru aceasta 
trebuie să găsim forme și me
tode mai perfecționate, de la o 
etapă la alta, de stimulare atît a 
celor care elaborează idei noi. cit 
și a celor care aplică aceste idei.

în ultimii ani. în serviciile 
funcționale din întreprinderi și 
centralele noastre a crescut sim
țitor numărul cadrelor de ingi
neri. specialiști cu o bună pre
gătire profesională care își aduc 
o contribuție importantă la so
luționarea problemei. Trebuie să 
arăt insă. în mod deschis, că a- 
cești specialiști nu sînt folosiți 
nici ca timp, mici ca profesie la 
adevărata lor valoare, fiind an
trenați in mare măsură la acti
vități neproductive. De aceea, 
propun ca pentru o mai bună 
valorificare a cunoștințelor, pre
gătirii și potențialului lor tehnic 
și științific, aceștia să lucreze cel 
puțin jumătate din timpul lor de 
muncă in secțiile productive sau 
in atelierele de proiectare, com
partimente de cercetare si ingi
nerie tehnologică, potrivit pregă
tirii pe care o au. în acest fel, 
consider că își vor aduce o con
tribuție mal mare la îndeplinirea 
in tot mai bune condiții a sarci
nilor economice și de producție 
din unitățile respective. Stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. eu 
vă informez că am. observat din 
practică că un inginer, conducă
tor direct al procesului de pro
ducție. în sector, secție de ex
ploatare sau la centrală, dacă 
este obosit în munca de condu
cere, își poate atenua oboseala 
dacă se ocupă de o muncă con
cretă de cercetare si proiectare, 
bine aleasă. Le recomand cole
gilor mei să experimenteze a- 
ceastă formă de muncă.

în sectorul minier există o ex
periență bună in ceea ce pri
vește cooperarea economică in
ternațională. inclusiv sub for
ma cooperării în produc
ție. Potrivit legii. întreprin
derile și centralele pot si 
trebuie să participe și să dez
volte aceste forme de coopera
re, dar, odată cu înființarea

Cuvintul tovarășului 
Nicu Ceaușescu

Expunerea prezentata, hotărî- 
rile ce se vor adopta de primul 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii din întreprinderile indus
triale constituie un moment de 
o deosebită importantă pentru 
întregul popor, pentru tînăra ge
nerație. pentru cei 1,5 milioane 
tineri muncitori și aproape un 
milion de elevi din școlile pro
fesionale și licee, care se pregă
tesc pentru a se încadra în ma
rele detașament muncitoresc al 
patriei noaștre.

In procesul amplu și continuu 
de a-dîncire a democrației so
cialiste. instituționalizarea adu
nărilor generale și a consiliilor 
oamenilor muncii — expresie 
pregnantă a democrației munci
torești — și-a dovedit viabilita
tea și eficienta în practică, in 
activitatea de zi cu zi. Ca si în 
celelalte domenii, regăsim aici 
cutezanța, viziunea creatoare, 
originală — trăsături proprii so
luțiilor adoptate de partidul nos
tru — care au determinat, real
mente. o participare efectivă a 
muncitorilor la conducerea uni
tăților. a întregii activități eco- 
nomieo-sociale.

Prezenta, pe baza măsurilor 
stabilite de conducerea partidu
lui. a reprezentanților organiza
țiilor U.T.C. și a tinerilor în 
consiliile oamenilor muncii — 
expresie a antrenării tineretului 
la elaborarea si adoptarea de
ciziilor — a contribuit, fără în
doială. la legarea mai strinsă a 
activității noastre de problemele 
de producție, de muncă si viată 
ale tineretului, constituind, tot
odată. un cadru favorabil pen
tru formarea si pregătirea ca
drelor U.T.C. Un rol însemnat în 
asigurarea participării tinerilor, 
a organizațiilor U.T.C. la dezba
terea problemelor fundamentale 
ale unităților îl au adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, 
care asigură posibilitatea de a 
se prezenta. în aceste foruri, an
gajamente proprii privind înfăp
tuirea sarcinilor economice.

Este cunoscut că. preocupin- 
du-se permanent de orientarea 
și îndrumarea muncii de edu
cație în rindul tinerei genera
ții. conducerea partidului a 
subliniat în mai multe rînduri 
necesitatea ca Uniunea Tinere
tului Comunist să pună pe prim- 
plan activitatea în rîndul tine
retului muncitoresc. Acționind 
astfel, sub conducerea organiza
țiilor de partid, organizațiile 
U.T.C. și-au îmbogățit si di
versificat mijloacele pentru an
trenarea tinerilor la realizarea 
sarcinilor de plan, la acțiunile 
de muncă patriotică în sprijinul 
producției, și-au extins preocu
pările pentru calificarea tineri
lor si stimularea participării lor 
la creația tehnico-științifică, 
pentru soluționarea problemelor 
de muncă si viață. în acest ca
dru se situează și îmbunătă
țirea compoziției organelor ale
se și aparatului U.T.C.. astfel in
cit. în prezent, peste 70 la sută 
din cadrele organizației noastre 
provin din rindul tineretului 
muncitoresc.

Toate acestea se reflectă in 
angajarea responsabilă a tinere
tului muncitoresc. împreună cu 
toți oamenii muncii, la îndepli
nirea sarcinilor actualului cinci
nal al revoluției tehnico-științi- 
fice. in mobilizarea tinerilor de 
către organizațiile U.T.C.. la e- 
feetuarea unor lucrări în spri
jinul producției, care au dus la 
obținerea unei producții supli
mentare. în acest an. de peste 
1.6 miliarde de lei.

Prin specificul său. Uniunea 
Tineretului Comunist acționează 
in rindul tineretului muncito
resc. in principal, prin mij
loacele muncii politice, de e- 
ducatie comunistă. Iată de ce. în 
spiritul orientărilor și indicații
lor conducerii partidului, vom 
subordona întreaga activitate 
poiitico-ideologicâ obiectivelor 
sale centrale : ridicarea nivelului 
conștiinței muncitorești, dezvol
tarea spiritului revoluționar al 
tineretului muncitoresc, o legare 
mai strinsă a muncii politice de 
cerințele concrete ale colective
lor de tineri, pentru a dezvolta 
răspunderea acestora în înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor e- 
conomice, în ridicarea continuă 
a nivelului de calificare profe
sională. în întărirea ordinii si 
disciplinei în muncă.

Cu toate rezultatele obținute, 

unor întreprinderi de comerț 
exterior, rolul întreprinderilor și 
centralelor s-a diminuat treptat., 
inclusiv in sfera cooperării în 
producție. Considerăm că parti
ciparea întreprinderilor și cen
tralelor în societățile mixte de 
producție, la nivelul conferit de 
lege, ar îmbunătăți activitatea, 
ar evita angajarea unor ac
țiuni insuficient fundamentate 
tehnico-economlc, deoarece cen
tralele și întreprinderile cunosc 
mai bine specificul producției 
în sectorul respectiv, dispun de 
cadrele necesare și ar putea in
fluența creșterea responsabili
tății acestora. în felul acesta, 
întreprinderile și centralele in
dustriale ar materializa mai de
plin eforturile pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, le depune 
pentru a lărgi și diversifica 
formele de colaborare și coope
rare cu diferite țări ale lumii.

în etapa actuală, caracterizată 
de o dinamică fără precedent a 
forțelor de producție, unitățile 
sînt confruntate în probleme 
noi. Aceste probleme, în mod 
firesc sînt tot mai numeroase, 
mai complexe și necesită o re
zolvare mai operativă. Pentru 
rezolvarea lor s-a oreat un număr 
important de instituții și organe. 
Conducerea de partid a indicat 
să nu lăsăm problemele să se 
adune și nici să nu considerăm 
că le rezolvă timpul, ci să ac
ționăm cu maximum de operati
vitate pentru reglementarea lor. 
Considerăm imperios necesar ca 
o problemă o dată ridicată să 
ajungă operativ la organul de 
decizie care trebuie să o re
zolve.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
în numele tuturor oamenilor 
muncii din unitățile centralei 
noastre, care m-au împuternicit 
să-i reprezint, doresc să asigur 
conducerea partidului, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, că vom îndeplini în 
condiții de eficiență sporită 
sarcinile ce ne revin în acest 
an și în întregul cincinal și să 
transmit angajamentul nostru 
de a materializa, la nivelul or
ganelor colective de conducere, 
hotărîrile acestui congres, care 
întrunesc adeziunea noastră 
totală.

sîntem conștienți că se impune 
să privim cu mai multă exigen
ță neajunsurile ce se mențin în 
munca desfășurată de organiza
țiile U.T.C. Ne preocupă, in mod 
deosebit, faptul că aspectele ca
litative ale producției nu se află 
in suficientă măsură in atenția 
tuturor organizațiilor U.T.C. Este 
o realitate că sint încă tineri 
care nu-șl realizează normele de 
producție și sarcinile de servi
ciu. încalcă disciplina tehnologi
că, absentează nemotivat. Nea
junsurile care se manifestă în 
munca și comportamentul unor 
tineri sînt și o consecință a Lip
surilor din activitatea Comitetu
lui Central al U.T.C., care nu s-a 
preocupat Îndeajuns de aplica
rea hotărită a tuturor indicații
lor conducerii partidului cu: pri
vire la educarea tineretului in 
spiritul ordinii și disciplinei 
muncitorești.

Ne dăm bine seama că este 
necesară, în continuare, o pre
ocupare mal concretă a tuturor 
organizațiilor noastre. în special 
a celor din întreprinderile în 
care marea majoritate o formea
ză tinerii, pentru realizarea de 
către aceștia a sarcinilor de plan, 
se impun eforturi mult mai sus
ținute pentru a cunoaște in pro
funzime problematica tineretului 
muncitoresc, pentru a asigura o 
prezentă activă si competentă a 
cadrelor noastre în mijlocul ti
nerilor. Avînd în vedere sarci
nile deosebite ale planului pe a- 
cest an. ne angajăm să depă
șim cu peste un miliard 
lei angajamentele luate în 
producție, la muncă patrioti
că. In ce privește recuperare^ 
produselor secundare și a deșeu
rilor. în spiritul hotărîrilor re
centei plenare a C.C. al P.C.R.. 
pînă la sfirșitul anului vom de
păși angajamentul asumat ini
țial cu 5 milioane lei.

O direcție principală a activi
tății Uniunii Tineretului Comu
nist va fi creșterea substanțială 
a contribuției tineretului la 
realizarea sarcinilor de plan din 
domeniul investițiilor. în tri
mestrul care urmează, pe șan
tierele tineretului vor lucra 
123 000 de tineri, care vor con
tribui. în acest fel. la darea în 
funcțiune a noilor obiective eco
nomice.

Expresie a înaltului umanism 
caracteristic societății noastre, 
care pune mai presus de orice 
omul, formarea si educarea sa, 
măsurile revoluționare stabilite 
de conducerea partidului cu pri
vire la reeducarea și reintegra
rea prin muncă a celor ce au 
săvîrșit încălcări ale normelor 
de conviețuire socială, ale legi
lor țării constituie un obiectiv 
concret de activitate pentru or
ganizațiile de tineret, cu deose
bire pentru cele din unitățile 
economice. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, in strînsă 
conlucrare cu ceilalți factori. 
Uniunea Tineretului Comunist 
va acționa astfel îneît munca 
productivă, activitatea politico- 
educativă desfășurată de orga
nizațiile U.T.C. să determine o 
poziție activă, responsabilă a 
tuturor tinerilor integrați în co
lectivele de oameni ai muncii.

Tineretul a primit cu deose
bită satisfacție măsurile cu pri
vire la orientarea hotărîtă a în- 
vățămintului spre cerințele reale 
ale producției, ale vieții.

După cum este cunoscut, de 
problemele educației tineretului 
muncitoresc ne ocupăm în strîn
să conlucrare cu sindicatele, cu 
conducerile unităților, cu cei
lalți factori, beneficiind, la 
toate nivelurile, de condu
cerea Si sprijinul permanent ale 
organizațiilor de partid. Fără a 
diminua neajunsurile care se 
mențin în activitatea politico- 
educatlvă a Uniunii Tineretului 
Comunist, apreciem că este ne
cesară o preocupare permanen
tă a tuturor consiliilor oameni
lor muncii și a ministerelor 
pentru solutionarea problemelor 
complexe pe care le ridică ca
lificarea. educarea, integrarea 
profesională si asigurarea con
dițiilor de viată ale tinerilor, 
formarea lor în spiritul discipli
nei muncitorești.

Dînd glas sentimentelor tine
retului muncitoresc, ale tuturor 
tinerilor patriei, folosim acest 
prilej pentru a exprima deplina 
adeziune la întreaga politică ex
ternă a partidului si statului 

nostru, care servește. în cel mai 
înalt grad, interesele supreme 
ale națiunii noastre, cauza so
cialismului. a păcii si progresu
lui social.

Pe deplin conștienți de răs
punderile ce ne revin, sîntem 
ferm hotăriți să îmbunătățim 
întreaga activitate educativă 
desfășurată în rîndurile tinere
tului muncitoresc, să orientăm

Cuvintul tovarășei 
Luiza Diaconescu

Istoricele documente adoptate 
de cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului, precum si complexul 
de măsuri adoptat recent de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., situează în, centrul po
liticii partidului nostru creșterea 
neîncetată a nivelului de trai 
material și spiritual al poporu
lui. Faptul este semnificativ 
pentru caracterul cuprinzător și 
pentru consecventa cu care ur
mărește conducerea partidului, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. realizarea sistema
tică. in pas cu dezvoltarea e- 
conomiei naționale, a programu
lui de ridicare a bunăstării oa
menilor muncii de la orașe și 
sate.

Una din subramurile econo
miei naționale chemate să-și a- 
ducă întreaga contribuție la în
făptuirea acestui însufletitor o- 
biectiv central al politicii parti
dului nostru este și industria 
tricotajelor. Datorită grijii per
manente pe care conducerea 
partidului a avut-o pentru dez
voltarea si modernizarea acestei 
subramuri a industriei ușoare, 
la sfîrșitul acestui an produc
ția de tricotaje va fi de 18 ori 
mai mare față de anul 1950. Do
resc să menționez că aceste 
realizări se întemeiază pe efor
turile susținute ale oamenilor 
muncii din unitățile noastre — 
unde ponderea femeilor repre
zintă 84 la sută — care. îndru
mați de organizațiile de partid, 
au produs și livrat pieței inter
ne și la export tricotaje intr-un 
sortiment tot mai bogat, durabi
le. capabile să satisfacă si cele 
mai exigente cerințe.

Sarcinile cincinalului actual 
prevăd ca pînă la finele anului 
1980 să producem tricotaje în 
valoare de peste 13 miliarde lei.

Pentru a atinge un asemenea 
nivel al producției este necesar 
să trecem la o amplă acțiune de 
modernizare a utilajelor din do
tare. în perioada care urmează 
vom înlocuit treptat mașinile de 
tip vechi, manuale și semiauto
mate. cu mașini automate, pro
duse în tară, al căror grad ri
dicat de tehnicitate va permite 
o creștere substanțială a produc
tivității muncii, o mai mare di
versificare a gam^i sortimentale. 
Concomitent., vom dezvolta capa
citățile de producție existente și 
vom construi noi unităti, în spe
cial în zonele unde există forță 
de muncă feminină disponibilă.

O maximă atenție acordă cen
trala noastră creșterii mai rapi
de a productivității muncii și ri
dicării eficienței întregii activi
tăți economice, condiții esenția
le, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și la acest 
congres, pentru trecerea la săp- 
tămîna de lucru redusă. In acest 
scop, ne-am concentrat eforturile 
spre organizarea și dezvoltarea 
cercetării științifice proprii, in 
vederea îmbunătățirii calitative a 
finisajului tricotajelor. Ca ur
mare, am Introdus și extins o 
serie de tehnologii moderne, de 
mare randament, care au asigu
rat, în acest an. creșterea supli
mentară a productivității muncii 
cu circa 3,3 la sută, multe din
tre unitățile noastre realizînd de 
pe acum nivelul propus pentru 
anul 1980.

în același timp, pentru a ob
ține o lărgire a gamei sortimen
tale, am orientat activitatea pro
prie de creație îndeosebi pe li

Cuvintul tovarășului 
Gheorghe Pană

Organizat din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, primul 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii se Înscrie ca o manifes
tare de excepțională însemnă
tate în viața economică, poli
tică și socială a țării. Acest 
congres constituie o nouă si 
elocventă dovadă a grijii și im
portanței pe care conducerea 
partidului o acordă adînciirii 
democrației muncitorești, afir
mării tot mai puternice a rolu
lui conducător al clasei munci
toare în societatea noastră, mo
bilizării forțelor creatoare ale 
poporului în vederea înfăptuirii 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român.

Experiența acumulată de la 
instituționalizarea adunărilor ge
nerale și a consiliilor oamenilor 
muncii, de la crearea Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco- 
nomico-Sociale și a consiliilor de 
control muncitoresc atestă viabi
litatea și trăinicia acestor organis
me, prin care oamenii muncii par
ticipă la conducerea economiei. 
Măsurile luate de conducerea 
partidului pentru îmbunătățirea 
activității Frontului Unității So
cialiste, lărgirea cadrului insti
tuțional de participare a cetățe
nilor la activitatea organelor 
centrale și locale ale puterii de 
stat, creșterea rolului organiza
țiilor obștești în viața economi
că, socială și culturală a țării, 
congresele și consfătuirile de lu
cru organizate de conducerea 
partidului pe ramuri și domenii 
de activitate, consultarea siste
matică a maselor în adoptarea 
hotărîrilor care privesc prezen
tul și viitorul țării demonstrează 
profundul democratism al, orîn- 
duirii noastre socialiste în care 
poporul, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. își fău
rește viitorul său comunist.

în lumina acestor realități, cu
noscute și trăite de toți cetățe
nii României, cit de false și res
pingătoare apar trăncăneala și 
demagogia acelor cercuri care se 
vor dascăli ai democrației și a- 
postoli ai drepturilor omului ! 
Ce fel de drepturi au muncitorii 
în lumea capitalului ? în ce 
constă libertatea politică și con
ducerea democratică în între
prinderile din țările capitaliste ? 
Ce posibilități au oamenii mun
cii să participe la conducerea a- 
cestor state ? Cum se realizează, 
în fapt, dreptul la muncă, la 
practicarea unei activități în 
conformitate cu pregătirea pro
fesională, mai ales în condițiile 
actualei crize din lumea capita

mai ferm munca noastră spre 
problemele producției, ale dez
voltării răspunderii tineretului 
în înfăptuirea exemplară a sar
cinilor economice, a întregii po
litici a partidului si statului 
nostru — în care tînăra genera
ție vede întruchiparea vie. mi
nunată a viitorului său comu
nist.

nia valorificării superioare a 
materiilor prime indigene și am 
Întreprins o serie de acțiuni cu 
furnizorii noștri de materii pri
me pentru a-i determina să-și 
îmbunătățească calitatea firelor 
livrate și să lărgească continuu 
nomenclatorul acestora.

După cum se știe, în produc
ția de tricotaje creativitatea și 
măiestria profesională au un rol 
primordial, de ele depinzînd. în 
ultimă instanță, calitatea trico
tajelor. In vederea pregătirii ca
drelor necesare pentru unitățile 
noi — acțiune care începe odată 
cu lucrările de investiții — și 
pentru întreprinderile existente, 
în spiritul indicațiilor recente ale 
conducerii partidului nostru, 
consiliul oamenilor muncii a tre
cut la îmbunătățirea substanți
ală a planului de acțiune în 
curs de înfăptuire, prin care se 
asigură calificarea a 11 000 de 
muncitori și perfecționarea pre
gătirii profesionale a altor 12 000 
de muncitori.

Trebuie să arăt însă că, pe 
lingă aceste realizări, în activi
tatea consiliului oamenilor mun
cii s-au manifestat și o serie de 
neajunsuri. Astfel, biroul consi
liului nu a pregătit, întotdeauna, 
temeinic adunările generale ale 
oamenilor muncii, conținutul a- 
cestora fiind mai mult de infor
mare și transmitere de sarcini 
decît de dezbatere ; membrii bi
roului nu au participat cu re
gularitate și nu au urmărit 
transpunerea în viață a hotărî
rilor adunărilor generale ale oa
menilor muncii din unitățile 
centralei, precum și ale consi
liului oamenilor muncii de la ni
velul centralei industriale. Aces
te deficiențe au făcut ca uneori 
măsurile adoptate să nu dea 
rezultatele scontate. în activi
tatea noastră de viitor se impun 

•o mai bună organizare și des
fășurare a analizelor programate 
în ședințele de consiliu, insti
tuirea unui control riguros asu
pra îndeplinirii hotărîrilor adop
tate atît la nivelul centralei, cît 
și la nivelul unităților compo
nente.

Vorbitoarea a propus ca în ve
derea perfecționării relației cen- 
trală-minister si pentru o mai 
mare mobilitate și elasticitate a 
planului fată de cerințele pieței 
interne și externe, centralele 
industriale să preia și să-și exer
cite efectiv drepturile si atri
buțiile conferite de lege de a 
modifica sarcinile de plan ale 
unităților componente. în func
ție de cerințele consumatorilor, 
să promoveze în mai mare mă
sură decît pînă acum metodele 
moderne de prospectare a pie
ței, îneît întreaga producție 
realizată să răspundă astfel ce
rințelor tot mai înalte ale con
sumatorilor.

în baza mandatului încredin
țat de lucrătorii din Centrala in
dustriei tricotajelor — a spus în 
încheiere vorbitoarea — asigur 
conducerea partidului, pe secre
tarul său general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor- ce revin industriei trico
tajelor. că vom face totul ca. 
prin valorificarea cit mai inten
să a resurselor și posibilităților 
de care dispunem, să asigurăm’ 
pentru populația tării noastre și 
pentru export tricotaje trainice, 
frumoase și ieftine.

lului ? De ce drepturi ale omu
lui au parte năpăstuiții munci
tori imigranți ? Iată ce probleme 
ar trebui să-i preocupe pe cei 
care, erijîndu-se în campioni ai 
democrației, vorbesc despre 
drepturile omului, încercind — 
fără jenă — să dea lecții de de
mocrație poporului nostru, as
tăzi deplin stăpin pe destinele 
sale.

In cadrul democratismului nos
tru economic, adunările generale 
ale oamenilor muncii s-au dove
dit adevărate foruri prin care 
clasa muncitoare, masele de oa
meni ai muncii participă, în 
mod organizat, la conducerea În
treprinderilor si centralelor in
dustriale. dezbaterea și soluțio
narea problemelor, gospodărirea 
cu eficientă a mijloacelor în
credințate de către stat, la e- 
xercitarea controlului muncito
resc asupra organelor de con
ducere colectivă.

Expresie elocventă a statutu
lui omului muncii de proprie
tar și producător, a înaltei res
ponsabilități muncitorești. în a- 
dunările generale ale oamenilor 
muncii de ia începutul acestui 
an. la care au participat 6 mi
lioane de persoane, au luat cu
vintul peste 360 000 de munci
tori. maiștri, ingineri, care au 
făcut aproape 180 000 de propu
neri menite să asigure mai buna 
organizare a producției si a 
muncii. în vederea valorificării 
mai depline a rezervelor inter
ne de care dispun întreprinde
rile.

Atribuțiile încredințate de 
partid sindicatelor cu privire la 
organizarea adunărilor generale, 
participarea de drept în organe
le de conducere colectivă a în
treprinderilor și centralelor au 
creat sindicatelor condiții opti
me pentru a-si aduce contribu
ția la dezbaterea si soluționarea 
tuturor problemelor care preo
cupă colectivele de muncă, la 
înfăptuirea planurilor de dezvol
tare economico-soclală a tării.

Trebuie să recunoaștem însă 
că această învestitură n-am o- 
norat-o întotdeauna si peste tot 
asa cum se cere, asa cum tre
buia. în pregătirea adunărilor 
generale. în problematica supusă 
dezbaterii acestora există adesea 
formalism ; participarea repre
zentanților sindicatelor în consi
liile oamenilor muncii se rezumă 
uneori doar la prezentă, fără 
angajare fermă în stabilirea de
ciziilor. în înfăptuirea lor. Con
siderăm că observațiile critice 
făcute ieri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sînt pe deplin îndrep
tățite si impun, așa cum se sub
linia în expunere. îmbunătățirea 

activității organelor sindicale.
Sub conducerea organelor de 

partid, vom acționa împreună 
cu organele de conducere colec
tivă pentru mobilizarea inițiati
vei creatoare a oamenilor mun
cii în vederea realizării angaja
mentelor asumate în întlecerea 
socialistă pe acest an și îndepli
nirea mai devreme a prevede
rilor actualului cincinal.

Existenta în unele întreprin
deri a unor neajunsuri în orga
nizarea producției și a muncii, 
consumurile încă ridicate impun 
din partea sindicatelor preocu
pare sporită pentru stimularea 
participării largi a oamenilor 
muncii la îmbunătățirea organi
zării producției si a muncii, la 
folosirea integrală a capacită
ților de producție, la exigenta 
gospodărire a materiilor prime 
și materialelor, a energiei elec
trice și combustibilului, la ridi
carea calității produselor, la ex
tinderea acordului global. Ne 
vom preocupa, totodată, mai in
tens de soluționarea probleme
lor sociale, de aplicarea legisla
ției muncii și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viată ale 
celor ce muncesc, pentru înfăp
tuirea amplului program stabilit 
de partid la inițiativa si sub di
recta conducere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în vederea 
creșterii continue, rapide a ni
velului de trai al oamenilor 
muncii.

împreună cu organizația 
U.T.C.. cu cele ale sportului și 
turismului vom acorda o atenție 
sporită organizării si desfășură
rii activității cultural sportive; 
unei mai bune folosiri a timpu
lui liber al oamenilor muncii.

Sarcina încredințată sindica
telor de a organiza și răspunde 
direct de efectuarea controlului 
muncitoresc de masă, de reali
zarea autocontrolului oamenilor 
muncii ne angajăm să o înde
plinim cu cea mai mare răspun
dere.

Instituționalizarea Congresului 
consiliilor oamenilor muncii,

Cuvintul tovarășului 
May Giinther

Expresie a largului democra
tism al orînduirii noastre — a 
spus vorbitorul — primul Con
gres al consiliilor oamenilor 
muncii, convocat din .inițiativa 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
reprezintă un eveniment cu 
profunde semnificații.

Directivele Congresului al 
Xl-lea al partidului nostru de
finesc cincinalul pe care-1 
parcurgem drept cincinal al a- 
firmării depline a revoluției 
tehnico-științifice. în cadrul pro
cesului de înzestrare a econo
miei naționale cu tehnică mo
dernă. întreprinderea mecanică 
Mirșa are sarcini deosebite pe 
linia asimilării și introducerii în 
fabricație a unor noi mijloace 
de transport, cu deplasarea pon
derii spre cele de mare capaci
tate. In ultimii doi ani au și 
fost introduse în fabricație un 
număr de 14 tipuri de auto
basculante, remorci basculante 
si semiremorci, cu caracteristici 
tehnice și performanțe compa
rabile cu produse similare reali
zate in țări cu o veche tradiție. 
O mare atenție am acordat re- 
proiectării produselor si perfec
ționării unor tehnologii de fabri
cație. Sînt rezultate la care își 
aduc contribuția, umăr la umăr, 
toți lucrătorii din întreprinderea 
noastră, români, germani Si ma
ghiari. ilustrare vie a unității 
frățești caracteristică pentru în
tregul județ Sibitt. unde aceștia 
trăiesc în bună înțelegere, fău
rind împreună, pe pămîntul pa
triei comune, o viată prosperă. 
Avem, laolaltă, o singură istorie, 
o singură patrie. România so
cialistă. pentru a cărei înflorire 
înțelegem să muncim cu întrea
ga noastră pricepere, cu hărnicie 
si devotament.

Am mandat din partea colec
tivului pe care-1 reprezint — a 
spus vorbitorul — să asigur con
ducerea partidului că ne vom 
îndeplini exemplar planul pe 
acest an și pe întregul cincinal 
la toți indicatorii.

Urmînd indicațiile secretarului 
general al partidului privind 
perfecționarea neîntreruptă a 
organizării, planificării si con
ducerii producției, prin ridica
rea continuă a nivelului de pre
gătire profesională si politică a 
tuturor cadrelor, am organizat, 
în colaborare cu Academia ..Ste
fan Gheorghiu", cursuri de per
fecționare a cadrelor de condu
cere. în întreprindere, la care au 
participat membrii consiliului 
oamenilor muncii, șefii de com
partimente. de secții si de ser
vicii. marea majoritate a ingi
nerilor. tehnicienilor, economiș
tilor. maiștrii si șefii de echipe, 
în mod firesc; asemenea preo
cupare nu a întîrziat să-si de
monstreze eficienta. Numai în 
perioada iunie 1976 — aprilie 
1977 au fost elaborate 28 de stu
dii tehnico-economice a căror 
eficientă totală se estimează la 
peste 26 milioane lei.

Trecînd în revistă rezultatele 
bune, trebuie să spunem că și 
la noi mai sint incă deficiente 
legate de depășirea ciclurilor de 
asimilare a unor noi produse, 
nerespectarea termenelor la 
unele faze din planul tehnic, de 
aplicarea cu întirziere a unor 
tehnologii moderne ; ordinea

Cuvintul tovarășului 
Virgil Trofin

Primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii — a spus vor
bitorul — ilustrează preocuparea 
partidului nostru de a afirma 
mereu mai puternic rolul deter
minant, revoluționar, al clasei 
muncitoare în întreaga viată 
social-politică a țării, constituind 
o nouă și strălucită contribuție 
la îmbogățirea științei conduce
rii societății socialiste. în nu
mele organizației județene de 
partid Brașov, exprim intreaga 
adeziune fată de expunerea de 
o excepțională însemnătate făcu
tă în acest forum de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. care eviden
țiază rolul clasei muncitoare ca 
forță Conducătoare a societății, 
realizările deosebite obținute în 
dezvoltarea economiei naționale, 
direcțiile principale de acțiune 
în scopul asigurării creșterii in 
ritmuri și mai susținute a in
dustriei și căile și mijloacele de 
sporire continuă a eficientei e- 
conomice, politice si sociale a 
democrației muncitorești, socia
liste. 

constituirea Consiliului național 
al oamenilor muncii din indus
trie. construcții și transporturi, 
perfecționarea activității adună
rilor generale și a consiliilor oa
menilor muncii, lărgirea cadru
lui de participare a maselor la 
conducerea întreprinderilor, pre
conizate de secretarul general al 
partidului, vor determina, cu si
guranță. îmbunătățirea activită
ții organelor de oonducere co
lectivă. dezvoltarea spiritului 
revoluționar și a simțului de 
răspundere al acestor organisme 
la înfăptuirea politicii economi- 
co-sociale a partidului și sta
tului.

Uniunea Generală a Sindica
telor din România consideră o 
datorie a sa, de prim ordin, de 
a contribui efectiv la transpu
nerea în viată a acestor deose
bit de valoroase indicații, de a 
participa activ. împreună cu re
prezentanții celorlalte organiza
ții, la înfăptuirea atribuțiilor și 
sarcinilor încredințate Consiliu
lui național al oamenilor muncii.

îngăduiți-mi ca de la această 
înaltă tribună să reafirm, de a- 
semenea. totala adeziune a sin
dicatelor la politica externă a 
partidului și statului nostru. 
Sindicatele din Republica Socia
listă România dau o înaltă a- 
preciere întregii activități in
ternaționale a partidului si sta
tului. asupra căreia își pun pu
ternic amprenta personalitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
concepția sa creatoare, origina
lă, privind rezolvarea proble
melor complexe ale lumii con
temporane.

în încheiere, doresc să asigur 
încă o dată conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră personal, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că 
sindicatele vor depune întreaga 
lor capacitate organizatorică, vor 
acționa cu responsabilitate pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din lucrările Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, 
pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român.

si disciplina la unele locuri 
de muncă lasă de dorit, iar 
o parte dintre mașini si uti
laje nu sînt utilizate la întrea
ga capacitate. Așa cum arăta 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
la recenta plenară a C.C. al 
P.C.R.. trebuie să fim mai. 
exigenți față de modul în 
care folosim materialele, e- 
nergia și combustibilul, să gă
sim soluții mai operative pentru 
reducerea în ritm susținut a 
consumurilor acestora, să pro
movăm cu mai mult curaj ana
liza valorii, să trecem la orga
nizarea evidenței pe calculator a 
consumurilor.

In aceeași ordine de idei, a- 
dresez unităților din cadrul Mi
nisterului Industriei Metalurgice 
cu care colaborăm rugămintea 
de a manifestă mai multă re
ceptivitate la solicitările noas
tre privind asimilarea unor noi 
profile, menite să ducă la redu
cerea consumurilor de metal, la 
creșterea productivității și îm
bunătățirea calității produselor.

Avînd în vedere creșterea 
continuă a răspunderii consiliu
lui oamenilor muncii față de re
alizarea în bune condiții a sar
cinilor ce-i revin, supunem ana
lizei congresului propunerea de 
a se acorda întreprinderilor fon
duri, limitate la un anumit pla
fon, pe care consiliul oamenilor 
muncii să le folosească în scopul 
rezolvării operative a unor ce
rințe imediate ale producției.

Sint întru totul de acord cu 
propunerea făcută de tovarășii 
Gheorghe Oprea și Vaier Ga
brian ca inginerii și alți specia
liști cu studii superioare, care 
in prezent lucrează in servicii 
funcționale ale întreprinderilor 
și centralelor, să lucreze cel pu
țin jumătate din timpul lor de 
muncă direct în secțiile de pro
ducție. în proiectare sau cerce
tare. în același timp,, avînd în 
vedere necesitatea folosirii tot 
mai judicioase a forței de mun
că, consider necesar ca persona
lul auxiliar din întreprinderi, în 
primul rînd cel care lucrează 
în domeniul aprovizionării, 
transporturilor interne și alte 
compartimente, care nu este 
ocupat deplin pe întreg par
cursul lunii, să-și însușească 
într-un termen scurt o meserie 
dintr-un domeniu productiv al 
unității respective. In acest fel, 
personalul respectiv poate fi 
folosit cel puțin jumătate din 
timp pentru a participa efectiv 
în sectoarele direct productive.

Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom mobiliza toate 
torțele pentru devansarea pune
rii în funcțiune a noilor capa
cități de producție si vom da 
economiei autobasculantele grele 
în termenele noi. stabilite de 
dumneavoastră.

In încheiere, a spus vorbito
rul. încredințez conducerea parti
dului că toate hotărîrile ce vor 
fi adoptate de congres au de
plina aprobare a oamenilor 
muncii din întreprinderea noas
tră și din județul Sibiu, că 
vom depune toate eforturile și 
ne vom uni strips forțele, pentru 
a contribui din plin la victoria 
socialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

în județul Brașov, ca de alt
fel în toate județele tării, au 
fost obținute in prima parte a 
actualului cincinal realizări im
portante în creșterea și moder
nizarea producției. în anul 1976, 
planul producției globale si mar
fă a fost depășit cu peste 1 mi
liard lei. iar pe primul semes
tru al acestui an s-a realizat o 
producție industrială suplimen
tară de peste 745 milioane lei, 
concretizată în importante pro
duse, ca tractoare, autocamioane, 
rulmenți. îngrășăminte chimice, 
țesături și altele. Au fost reali
zați și depășiți, de asemenea, 
indicatorii de eficientă economi
că și îndeosebi sarcina de creș
tere a productivității muncii.

Exprim si cu acest prilej cele 
mai călduroase mulțumiri con
ducerii partidului si statului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceausescu, pentru modul în 
care a ajutat si județul nostru 
să-si înfăptuiască, cu succes,
(Continuare in pag. a V-a)
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sarcinile mari si complexe ce 
i-au revenit.

Comitetul județean de partid 
raportează congresului, tovară
șului secretar general, Nicolae 
Ceaușescu, că, in urma analize
lor si consultărilor făcute in 
toate întreprinderile cu oamenii 
muncii, slut posibilități de rea
lizare si de depășire a planului 
pe acest cincinal cu cel puțin 
12 miliarde lei, ceea ce va de
termina ca in 1980 județul Bra
sov să realizeze o producție in
dustrială de peste 70 miliarde 
de lei. aducîndu-si astfel o con
tribuție însemnată la dezvolta
rea si înflorirea patriei noastre 
socialiste, la înfăptuirea Pro
gramului elaborat de Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

Vom acorda. în continuare, o 
atentie deosebită creșterii efi
cienței economice și, în mod 
deosebit, sporirii mai accentuata 
a productivității muncii, pentru 
că în anul 1980 productivitatea 
muncii va fi cu 64 la sută mai 
mare decît nivelul realizat în 
anul 1975. Consiliile oamenilor 
muncii au fost ajutate să elabo
reze programe speciale la nivelul 
fiecărei întreprinderi pentru 
promovarea pe scară largă a 
progresului tehnic, organizarea 
pe baze modeme a producției si 
a muncii, pentru folosirea in
tensivă a capacităților de pro
ducție. Vom ajuta în. con
tinuare colectivele întreprin
derilor si conducerile acestora 
să asigure o încărcare mai bună 
a masinilor-unelte. îndeosebi în 
secțiile de sculării, de întreține
re si reparații, unde se mențin 
incă o seamă de neajunsuri.

în acest cincinal urmează să 
realizăm la indicatorul cheltuieli 
la 1 000 lei producție-marfă o e- 
conomie de 140 lei. din care 120 
lei la cele materiale. Complexi
ty tea deosebită a acestei sarcini 
o dovedește și faptul că la con
sumurile de metal reducerea din 
acest an este de 13 la sută față 
de anul 1976, ceea ce reprezintă 
necesarul pentru fabricarea a 
25 000 tractoare de 65 CP. Pen
tru a asigura încadrarea între
prinderilor in nivelurile de con
sumuri stabilite pe anul 1977 
s-au stabilit măsurile necesare 

pentru reproiectarea și scoaterea 
din producție a unor produse ce 
se realizează cu consumuri mari, 
pentru introducerea unor tehno
logii moderne care determină 
reducerea consumurilor. Sintem 
conștienți că din acest punct de 
vedere mai avem incă mari re
zerve nefolosite. în soluționa
rea acestor sarcini, considerăm 
necesar ca ministerele și orga
nele centrale de sinteză să par
ticipe în continuare și mai activ 
la fundamentarea indicatorilor 
de eficientă economică, șă nu se 
mărginească doar — așa cum se 
întimplă uneori — la defalcarea 
planului pe baza unor coeficienți 
statistici, fără o analiză concre
tă în întreprinderi a posibilită
ților și a căilor de realizare a 
acestor sarcini de mare impor
tanță puse de conducerea parti
dului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea. în ac
țiunea de reducere a consumu
rilor și îndeosebi a metalului se 
impune ca Ministerul Industriei 
Metalurgice și Ministerul Indus
triei Chimice să acorde mai mul
tă atentie asimilării unor ote
luri și profile speciale, cu cali
tăți superioare, livrării lamina
telor la lungimi fixe și multiple, 
asigurării capacităților de pro
ducție necesare realizării unor 
noi tipuri de mase plastice, pre
cum și asimilării tehnologiilor 
privind prelucrarea lor.

în județul Brașov au fost luate 
măsurile necesare ca, pînă la 
sfîrșitul cincinalului, aproape 60 
la sută din volumul producției 
industriale să-1 reprezinte pro
dusele noi și modernizate și să 
se introducă în producție peste 
180 de tehnologii noi. Nu sîntem 
mulțumiți cu faptul că, la unele 
produse, avem rămîneri în urmă 
in asimilarea și introducerea lor 
în fabricație. Și în acest sens 
vom acționa cu mai multă per
severență și hotărîre. Apreciind 
aportul Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, al 
institutelor de cercetări, consi
derăm că acestea ar trebui să 
se angajeze mai activ și concret 
în rezolvarea problemelor mari 
ale introducerii progresului teh
nic, să lucreze în acest scop pe 
baza unor programe comune cu 
întreprinderile, purtînd împreu
nă cu ministerele, centralele și 

întreprinderile răspunderea pen
tru aplicarea tehnologiilor mo
derne și asimilarea produselor 
noi.

Consiliile oamenilor muncii 
care își desfășoară activitatea în 
județul nostru și-au perfecțio
nat continuu stilul și metodele 
de muncă, îndeplinindu-și cu 
cinste atribuțiile și răspunderile 
ce le revin. Faptul că din cel 
peste 2 000 de membri ai acestor 
consilii — oameni ai muncii 
români, maghiari și germani — 
aproape 1 800 sînt membri ai 
Partidului Comunist Român, iar 
720 sînt muncitori și maiștri 
care își desfășoară activitatea 
nemijlocit în producție, reflectă 
rolul hotărîtor pe care îl au co
muniștii în conducerea și orga
nizarea activității economice și 
sociale, poziția determinantă a 
reprezentanților clasei munci
toare în lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului în toate uni
tățile economice.

în activitatea unor consilii ale 
oamenilor muncii din centrale 
și întreprinderi continuă însă să 
se manifeste o seamă de lipsuri 
și de neajunsuri. O impor
tanță deosebită vom acorda 
îmbunătățirii activității con
siliilor oamenilor muncii din 
centrale pentru a-și exerci
ta in întregime sarcinile ce le 
revin în problemele mari ale 
planificării și dezvoltării pro
ducției. in profilarea și speciali
zarea unităților. în cercetare și 
proiectare, in asigurarea aprovi
zionării și desfacerii produselor, 
în activitatea de investiții, pre
cum și în rezolvarea probleme
lor sociale ale colectivelor res
pective. Pentru aceasta se impu
ne însă o mai atentă încadrare

Cuvintul tovarășului 
Trandafir Cocârlă

Este pentru mine un prilej 
deosebit, ca, ascultînd expunerea 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, să-mi ex
prim adeziunea totală la con
ținutul bogat în idei al acestui 

a centralelor și, îndeosebi, a în- 
treprinderilor cu personal tehnic 
de specialitate, simplificarea 
sistemului de informare, lichi
darea practicilor care angrenează 
în activități birocratice un mare 
număr de specialiști. Consiliile 
oamenilor muncii din întreprin
deri trebuie să fie >ajutate mai 
concret atît de centrale, cît și 
de ministere pentru a-și înde
plini în cele mai bune condi
ții toate atribuțiile și compe
tențele legale, cunoscut fiind 
faptul că realizarea unor pre
rogative sînt îngrădite prin di
ferite instrucțiuni și dispoziții 
ale unor organe centrale. Consi
derăm, de asemenea, necesar ca 
ministerele, celelalte organe e- 
conomice centrale să organizeze 
mai atent controlul și îndruma
rea conducerilor unităților eco
nomice, a centralelor și între
prinderilor. Ne' referim nu la 
numărul tovarășilor care vin în 
control — număr care în județul 
nostru este destul de mare — ci 
la modul cum unii tovarăși aju
tă, concret, operativ și compe
tent. la soluționarea probleme
lor complexe cu care se confrun
tă întreprinderile și centralele.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
în numele organizației județene 
de partid, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Brașov, asi
gur congresul, Comitetul Cen
tral al partidului, pe dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu 
fermitate pentru aplicarea tu
turor hotărîriloi- ce vor fi adop
tate de către acest istoric forum 
al clasei noastre muncitoare, 
pentru realizarea Programului 
istoric adoptat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.

important document si totodată 
angajamentul hotărit de a lupta 
si traduce în fapte acțiunile ce 
se desprind și hotărârile pe care 
le va adopta congresul.

O trăsătură fundamentală a 

politicii economice a partidului 
nostru este dezvoltarea armo
nioasă a economiei, realizarea 
unui echilibru între diversele 
sectoare, astfel ca influențarea 
si interconditionarea lor reci
procă să se înfăptuiască cu e- 
fecte pozitive. în acest cadru, 
ramura energetică s-a bucurat 
si se bucură de un sprijin deo
sebit din partea conducerii par
tidului. personal din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Răspunzind acestei griji, oa
menii muncii din acest sector, 
sub conducerea organelor si or
ganizațiilor de partid, sînt preo
cupați de îmbunătățirea activi
tății lor. conștient! fiind că 
munca ce o desfășoară se subor
donează intereselor economiei, 
căreia trebuie să-i asigure e- 
nergia in mod continuu și la 
parametri optimi. în principal, 
această sarcină a fost îndepli
nită, industria a fost alimentată 
cu energia electrică și termică 
necesară, ceea ce a contribuit 
la asigurarea condițiilor pentru 
depășirea planului pe ansam
blul industriei în prima jumăta
te a anului. Nu putem trece cu 
vederea însă lipsurile serioase 
care mai persistă in sectorul 
nostru și care se manifestă prin 
frecventele întreruperi in ali
mentarea consumatorilor.

Am luat măsuri pentru tra
ducerea în viață a hotărîrii Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din. 7 iunie a.c., 
îndreptar prețios privind pune
rea la punct a instalațiilor ener
getice, înlăturarea neajunsuri
lor legate de operativitatea, dis
ciplina și calificarea personalu
lui, dar mai ales pentru crește
rea răspunderii în îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor care re
vin personalului din toate in
stalațiile sistemului energetic 
național, din întreprinderi și 
din minister. Hotărârea Comi
tetului Politic Executiv a fost 
dezbătută în toate colectivele 
de muncă ale sectorului ener
getic și se acționează în toate 
unitățile pentru remedierea ne
ajunsurilor existente. Sîntem 
mobilizați pentru asigurarea 
condițiilor care să permită creș
terea gradului de siguranță 
în funcționarea sistemului ener
getic național. Conform con

cepției indicate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vom intro
duce automatizarea care să 
permită zonarea sistemului, 
funcționarea autonomă a zone
lor și îndeosebi a marilor plat
forme industriale ale chimiei și 
metalurgiei.

Pornind de la analiza critică 
și cunoașterea neajunsurilor in- 
timpinate în activitatea noastră, 
ne propunem să adîncim mai 
mult în organele de conducere 
colectivă din ramura energetică 
dezbaterea problemelor legate 
de dezvoltarea sistemului ener
getic național, modernizarea și 
creșterea siguranței în funcțio
narea instalațiilor, pentru a 
răspunde din plin cerințelor 
consumatorilor.

Eforturile mari pe care le face 
tara pentru asigurarea energiei 
primare — în condițiile actuale 
în care criza energetică mon
dială are un caracter deosebit 
de violent — ne obligă să ne 
preocupăm mai bine de gospo
dărirea energiei electrice si ter
mice. Urmînd indicațiile condu
cerii partidului, consumatorii de 
energie și-au amplificat preocu
parea pentru realizarea volumu
lui de producție planificat cu o 
cantitate cît mai redusă de e- 
nergie electrică. Astfel. în pri
mele 6 luni ale anului, la o 
producție globală industrială de
pășită pe economie cu 2.8 la 
sută, consumul de energie a fost 
redus cu 1 miliard kWh. Aceste 
reduceri nu reflectă însă posi
bilitățile mari ce mai există în 
acest domeniu, in multe sectoa
re se face încă mare risipă de 
energie. Avem sarcina din par
tea conducerii partidului ca. 
împreună cu consumatorii, să 
continuăm înlăturarea risipei si 
pe această cale în semestrul II 
al acestui an să obținem o eco
nomie de energie electrică si 
mai mare.

Munca pentru reducerea con
sumurilor specifice de energie 
electrică și termică apreciem că 
trebuie începută cu sectorul e- 
nergetic. unde rezervele sînt 
mari și nu sînt bine valorificate.

încadrarea în consumurile 
prevăzute prin balanțele ener
giei primare impune din partea 
noastră o mai mare mobilizare

pentru grăbirea ritmului de exe
cuție a hidrocentralelor, precum 
și a termocentralelor care ur
mează să funcționeze pe cărbu
ne. în domeniul producției de 
energie electrică pe bază de 
lignit trebuie să spunem că 
avem mari rămîneri în urmă — 
numai în primul semestru al a- 
cestui an nu s-au realizat 1.8 
miliarde kWh. Această situație 
impune ca atît ministerul nos
tru. cît și Ministerul Minelor. 
Petrolului si Geologiei si Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să acționeze în continua
re cu toată răspunderea pentru 
crearea și asigurarea condițiilor 
ca sarcinile stabilite de Congre
sul al XI-lea în acest domeniu 
să fie Îndeplinite integral.

în întreaga noastră activitate, 
în căutările pentru perfectiona
rea muncii de conducere a or
ganelor colective primim un 
sprijin și o îndrumare atentă 
din partea organelor și organiza
țiilor de partid, pentru care 
aducem calde mulțumiri.

Asigurăm conducerea partidu
lui. pe dumneavoastră personal, 
mult stimate și iubite to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu — a spus în încheie
re vorbitorul — că lucrătorii 
sectorului nostru, sub directa 
conducere a organizațiilor de 
partid, nu-și vor precupeți efor
turile și că vom face totul pen
tru a înfăptui sarcinile trasate 
de dumneavoastră sectorului e- 
nergetic.

(Urmare din pag. I) 
la scară națională, în domeniul ac
tivității consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și transpor
turi. vorbitorii făcînd numeroase 
propuneri privind perfecționarea în 
continuare a muncii acestora, creș
terea rolului lor in conducerea în
tregii activități economice și sociale, 

însuflețiți de aprecierile și îndem
nurile mobilizatoare exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna marelui forum, vorbitorii au 
dat glas angajamentului colectivelor 
de muncă pe care le reprezintă de 
a nu precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de deosebită însemnătate cuprinse 
în Expunerea secretarului general al 
partidului, a hotărîrilor ce vor fi 
adoptate de congres, contribuind ast
fel la dezvoltarea și modernizarea 
industriei, la ridicarea ei la nivelul 
unei ramuri moderne,, de înaltă efi
cientă, la progresul armonios și mul
tilateral al întregii societăți, adînci- 
rea democrației socialiste, creșterea 
gradului de bunăstare și civilizație 
al poporului, sporirea prestigiului și 
rolului României socialiste în lume.

★
în cursul după-amiezii de marți, 

lucrările congresului au continuat 
pe secțiuni, cu dezbateri generale și 
pe marginea documentelor congre
sului.

în SECȚIUNEA PENTRU BAZA 
DE MATERII PRIME. COMBUSTI
BIL ȘI ENERGETICA au luat cu
vintul : Ion Negrea, prim-secretar 
al Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., Mihai Cocuz, secretarul Co
mitetului de partid de la Exploata
rea minieră Baia-Sprie. Bujor Almă- 
șan, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internationale. Sa
bin Popovici, directorul întreprinderii 
de rețele și distribuția gazelor Tg. 
Mureș. loan .Tarea. președintele 
Comitetului sindicatului de la între
prinderea minieră Voivozi, județul 
Bihor. Ilie Zaberca, directorul între
prinderii de rețele electrice Timi
șoara, Cornel Dascălu, director gene
ral al centralei ..Delta Dunării"- 
Tulcea, Valeriu Avram, secretarul 
comitetului de partid de la Exploa
tarea minieră Livezeni. Costică Găi- 
tânaru. directorul întreprinderii elec- 
trocentrale Piatra Neamț. Dumitru 
Popa, președintele comitetului sin
dicatului de la Exploatarea minieră 
Comănești. județul Bacău, Emil Hu- 
tan. directorul Bazei județene de a- 
provizionare tehnico-materială Vran
cea, Dumitru Cohdurache. directorul 
Combinatului cărbunelui Ploiești, 
Spiridon Dinulescu. directorul între
prinderii de construcții cariere și 
mine Oltenia, județul Gorj. Vasile 
Calotă, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de tîm- 
plărie metalică și mase plastice Bu
zău. Attila Raez. directorul întreprin
derii miniere Bălan, județul Harghita. 
Gheorghe Pop. prim-secretar al Co
mitetului județean Maramureș al 
P.C.R.. Vasile Ardeleanu. directorul 
Schelei Boldești, județul Prahova, 
Vasile Mănescu. director tehnic al 
întreprinderii electrocen.trale Craiova. 
Cornel Arsin. directorul întreprin
derii de prospecțiuni și exploatări 
Hunedoara. Ștefan Wolf, directorul 
întreprinderii de rețele electrice 
Brașov. Gheorghe Pană, maistru la 
Schela de foraj București. Ieremie 
Catargiu. directorul Combinatului 
minier Gura Humorului, județul Su
ceava. Constantin Florescu. directo
rul Uzinei electrice Govora. Constan
tin Ioncelescu. directorul întreprin
derii miniere Moldova Nouă, județul 
Caraș-Severin. Ilie Moia, directorul 
întreprinderii electrocentrale Con
stanța, Victor Gonțan. directorul 
Schelei de foraj Zădăreni. județul 
Arad. Cornel Grama, directorul în
treprinderii de prospecțiuni si explo
rări geologice Maramureș. Ion Vă- 
caru. directorul Exploatării miniere 
Anina, județul Caraș-Severin. State 
Botez, directorul întreprinderii de 
foraj-extracție Brăila, și Constantin 
Tătaru. directorul Schelei de extrac
ție Ciurești. județul Olt.

în SECȚIUNEA PENTRU INDUS
TRIE METALURGICĂ SI CON
STRUCȚII DE MAȘINI AU LUAT 
CUVINTUL : Dumitru Breabăn. se
cretar al Comitetului județean Boto
șani al P.C.R., Gheorghe Badea, 
director general al Centralei indus
triale de rulmenți si organe de asam
blare Brașov. Constantin Stefănoiu, 
directorul întreprinderii de alumină 
Oradea. Andrei Mircea, președintele 
Consiliului județean al sindicatelor 
Timiș, Zaharia Șandru, directorul 

întreprinderii de dispozitive, stante. 
matrițe și scule așchietoare Focșani. 
Alexandru Bitang. directorul între
prinderii constructoare de mașini 
Reșița, Vasile Gospodin. secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea „Laminorul" Brăila. Ion 
Drașoveanu. directorul Șantierului 
naval Galați, Vasile Tudor, directo
rul Combinatului industrial pentru 
construcții de mașini Bistrița. Dumi
tru Bucur, directorul întreprinderii 
„Victoria“-Călan, Coralia Săndules- 
cu, secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de ferite Urzi- 
ceni. Dan Pîrvănescu, directorul în
treprinderii de utilaj chimic si forjă 
Rm. Vîlcea, Nicolae File, directorul 
întreprinderii mecanice de utilaje, 
Medgidia, loan Albu. directorul în
treprinderii de armături industriale 
din fontă și oțel Zalău, Marin Mură- 
rescu. directorul întreprinderii ..Tim
puri noi"-București, Dumitru Minai, 
directorul întreprinderii de autotu
risme Pitești, Vasile Bacalu, directo
rul întreprinderii de vagoane Drobe- 
ta-Turnu Severin. Victor Radu, se
cretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea „Imatex“-Tg. Mureș, 
Gheorghe Ilia, directorul întreprin
derii metalurgice de metale neferoa
se Baia Mare. Florea Marin, directo
rul întreprinderii de rulmenți Ale
xandria. Vasile Jurj. secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de strunguri Arad, Alexandru 
Rus, directorul întreprinderii de fier 
Vlăhița. Marieta Rădulescu. șefa 
serviciului control tehnic de calitate 
la întreprinderea de piese auto Iași. 
Gheorghe Lungu. președintele comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea de prelucrare a lemnului Ră
dăuți. Augustin Abușanu. directorul 
întreprinderii de accesorii pentru 
mașini-unelte Blaj. Dumitru Penciu. 
inginer-șef la întreprinderea de in
dustrie locală Slobozia. Stelian Teo- 
dorescu, directorul întreprinderii 
„1 Mai“-Ploiești. Teofil Pop. secreta
rul comitetului de partid de la Șan
tierul naval Mangalia. Gheorghe Ma
nea. maistru la întreprinderea „Hi- 
dromecanica“-Brașov. Ion Călinescu. 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R.

IN SECȚIUNEA PENTRU INDUS
TRIA CHIMICA au luat cuvintul 
tovarășii : Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R.. Iustin Dimitriu. direc
tor general al Centralei industriale 
de produse anorganice Rm. Vilcea, 
Vasile Minăscurtâ, director al Com
binatului de produse sodice Ocna 
Mureș. Ene Teodor, directorul Fa
bricii de hirtie Prundu-Bîrgăului, 
Rodica Tatulici. directorul întreprin
derii „Viscoza" Lupeni. Valeriu Pla
ton. director al Combinatului de în
grășăminte chimice Slobozia. Con
stantin Ciobotaru. director al între
prinderii pentru articole tehnice din 
cauciuc Botoșani. Ilie Ștefan, direc
tor al întreprinderii de articole teh
nice din cauciuc si cauciuc regene
rat Tirgu Jiu. Carol Franăisc Kajan, 
șef compartiment C.T.C. la întreprin
derea de amidon Tirgu Secuiesc. Ște
fan Fabian, director al întreprinderii 
de matrițe și piese din fontă Odor- 
heiu-Secuiesc. Vaier Gheorghe, direc
tor al întreprinderii chimice Orăștie, 
Aurica Munteanu. șef serviciu plan- 
producție la Combinatul de celuloză 
și hirtie Călărași. Dumitru Diaco- 
nescu. președintele Comitetului sin
dicatului de la întreprinderea de 
antibiotice Iași. Mihai Vicol. director 
al Combinatului de îngrășăminte 
chimice Piatra Neamț. Adalciza 
Matulea. șef atelier la fabrica 
de săpun ..Apollo" Galati. Ion 
Iosefide. adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Ștefan Manea, director al Combina
tului chimic Giurgiu. Titus Sburlan, 
director al Combinatului de îngră
șăminte chimice Valea Călugărească, 
Victor Iovu. director al întreprin
derii de anvelope Zalău. Constantin 
Cornea, director al Combinatului de 
îngrășăminte chimice Arad. Aurelia 
Scarlat, șef serviciu C.T.C. la Com
binatul de lianți si azbociment Tirgu 
Jiu. Marin lonescu. director al în
treprinderii de prelucrare a mase
lor plastice Buzău. Vladi Giura, 
șef serviciu la Combinatul petrochi
mic Pitești. Mihai Cocan. director 
al Combinatului de îngrășăminte 
chimice Bacău. Gheorghe Marcu, 
directorul Institutului de chimie 
Cluj-Napoca. Măricuta Dăncuș, ingi
ner la Combinatul de prelucrare a 
lemnului Bistrița. Teodor Conștanti- 
nescu. director adjunct al Combina
tului de îngrășăminte chimice Nă
vodari. Alexandru Holacsek. pre
ședintele comitetului sindicatului

A doua
de la combinatul petrochimic „Sol
ventul" Timișoara. Emilia Mareș. in
giner la întreprinderea chimică Mă- 
rășești. si Virgil Cătuneanu. director 
al întreprinderii „Chimpex" Con
stanta.

In SECȚIUNEA PENTRU CON
STRUCȚII INDUSTRIALE. MATE
RIALE DE CONSTRUCȚII SI IN
DUSTRIA LEMNULUI au luat cu
vintul : Florea Ristache. prim-secre
tar al Comitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R.. Alexandru Danciu 
Stănoiu. director ,1a întreprinderea 
județeană de construcții montaj 
Arad. Teodor Timaru. secretarul Co
mitetului de partid de la Combina
tul de celuloză si hirtie Letea-Ba- 
cău. Gheorghe Caramfil. adjunct al 
ministrului industriei chimice. Wil
helm Meșșe. maistru la Trustul de 
construcții Brașov. Mircea Popescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării. Florin Iorgulescu, 
președintele Consiliului Național al 
Apelor, Maria Moldovan, maistru la 
secția de utilaje de construcții și 
transport a întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice Ga
lați. Gabriel Furduiescu, directorul 
Institutului de cercetări și proiectări 
pentru materiale de construcții. Ilie 
Odorescu, directorul Inspectoratului 
silvic județean Caraș-Severin. Vasile 
Ciocârdel, directorul Oficiului de 
îmbunătățiri funciare, proiectări și 
construcții agricole Buzău. Vasile 
Bumbăcea, ministrul construcțiilor 
industriale. Geza Szilagyi, secre
tarul comitetului de partid al 
întreprinderii de construcții-mon- 
taj rețele electrice Tg. Mureș, To
ma Grigoraș. secretarul comite
tului de partid de la Unitatea de 
prelucrare a lemnului Gălâutas. ju
dețul Harghita. Dorin Popa, maistru 
la întreprinderea de lianți Deva, ju
dețul Hunedoara. Dinu Boghez. di
rectorul Grupului de șantiere, con
strucții industriale Govora, județul 
Vîlcea. Radu Scutelnicu. directorul 
Grupului de șantiere „Olt inferior" 
Slatina. Traian Tataru. directorul 
întreprinderii de prelucrare a lem
nului Satu Mare, Gheorghe Ilișiu, 
maistru la Grupul de șantiere hidro
energetice Valea Sebeșului, județul 
Alba, Gheorghe Voicu, directorul în
treprinderii de materiale izolatoare 
Berceni, județul Prahova, Gleb Pin- 
tilie, secretarul comitetului de partid 
al Centrului județean de proiectări 
Maramureș, Eva Egri, secretara co
mitetului de partid de la întreprin
derea de prelucrare a lemnului Cluj. 
Gabriel Ciupagea. directorul Trustu
lui de construcții industriale Craio
va. Gheorghe Mihăiescu, Erou al 
Muncii Socialiste, maistru la Combi
natul de lianți și azbociment Fieni, 
județul Dîmbovița, Emil Gafencu, 
șeful Grupului de șantiere de con
strucții industriale Vaslui. Csaba 
Nagy. directorul Grupului de șantie
re construcții industriale Miercurea 
Ciuc. județul Harghita. Gheorghe 
Boureanu, maistru la întreprinderea 
județeană de construcțli-montaj Bo
toșani, Radu Păunescu, secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 7 
București, și Emil Curpen, directorul 
Grupului de șantiere nr. 3 Botoșani.

în SECȚIUNEA PENTRU BUNURI 
DE LARG CONSUM, au luat cuvin
tul : Ioan Foriș. prim-secretar al 
Comitetului județean Satu Mare al 
P.C.R.. Augustin Cordoș. directorul 
întreprinderii textile „Moldova“-Bo- 
toșani. Nicolae Faur, director adjunct 
la Combinatul de prelucrare a lem
nului Caransebeș. Catița Teodorea- 
nu. secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea de confecții Rm. 
Sărat. Elena Cușmir. maistru la în
treprinderea ,.Dacia“-Bucuresti. Sil
vestru Moldovan, directorul între
prinderii de porțelan Alba Iulia. 
Olga Borda, directorul întreprinderii 
de morărit si panificație „Dobrogea" 
Constanta. Emil Păvăleanu. directo
rul întreprinderii „Tehnoton“-Iași, 
Afanasie Condrat. directorul Uni
tății piscicole Jurilovca-Tulcea. Ni
colae Octavian Benga. inginer- 
șef la întreprinderea de industria
lizare a laptelui Sf. Gheorghe. 
Alexandru Lăzeanu, cercetător la 
Institutul de. cercetări electronice — 
București, Iustin Rogoz, adjunct al 
ministrului industriei chimice, Corne- 
liu Zaharia, inginer-șef la întreprin
derea de confecții și tricotaje — 
București, Mircea Ștefan, directorul 
întreprinderii de încălțăminte „Mo
dern" — Timișoara, Simion Dobro- 
vici. prim-secretar al Comitetului 
județean Vrancea al P.C.R., Orest 
Straciuc, directorul întreprinderii de 
încălțăminte „Solidaritatea" — Ora
dea, Walter Otto Hallabrin, inginer- 
șef la întreprinderea de detergenți

zi a lucrărilor
Timișoara. Elisabeta Moise, secretar 
al comitetului de partid de la între
prinderea de tricotaje „8 Martie" — 
Piatra Neamț, Nicolae Dumitru, di
rector tehnic la întreprinderea „6 
Martie" Zărnești-Brașov, Gheorghe 
Ștefănescu, directorul întreprinderii 
de industrializare a cărnii Olt, Maria 
Mărinclan secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea de trico
taje Sighetu Marmației — Maramu
reș, Neculai Bartic, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea de antibiotice Iași. Filareta 
Dungaciu, director adjunct la între
prinderea de producere și industria
lizare a legumelor și fructelor Tg. 
Mureș, luliana Molnar, secretar al 
comitetului de partid de la între
prinderea de confecții Tg. . Secuiesc — 
Covasna, Vasiliu Țiț, directorul între
prinderii de postav Buhtlși ' —' Ba-' 
cău. Otilia Indre, directorul între
prinderii de confecții „Mondiala" 
Satu Mare, Ion Chiriță, directorul 
întreprinderii de industrializare a 
laptelui Dolj, și Silvia Boiceanu, di
rectorul întreprinderii „Nivea" — 
Brașov.

în SECȚIUNEA PENTRU TRANS
PORTURI ȘI TELECOMUNICAȚII 
au luat cuvintul : Constantin Voicu, 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., Iuliu Florea, 
directorul întreprinderii de transpor
turi auto Brașov. Nicolae Ciobanu, 
muncitor la întreprinderea de trans
porturi auto Iași. Maksai Wilhelm, 
directorul întreprinderii de transport 
urban Cluj-Napoca, Rodica Ionașcu, 
președintele comitetului sindical de 
la întreprinderea de transporturi 
auto Caraș-Severin. Ion Popescu, 
președintele comitetului sindical de 
la Combinatul de lianți și azboci
ment Tg. Jiujlulian Simionescu, di
rectorul întreprinderii de navigație 
fluvială Galați, loan Czumbil. strun
gar la întreprinderea de transporturi 
autp Satu Mare, Alexandru Ânghel, 
directorul întreprinderii de trans
porturi auto Bacău. Ștefania Gruia, 
președintele comitetului sindical de 
la Direcția județeană de poștă și te
lecomunicații Vîlcea, Dumitru Urjan, 
directorul întreprinderii de trans
porturi auto București, Adrian An- 
drișan, secretarul comitetului de 
partid de la Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Botoșani, 
Gheorghe .Enache, șef depou la 
C.F.R. Fetești, Ștefan Tache. direc
torul întreprinderii de transporturi 
auto Dîmbovița, Ion Dobrescu, pre
ședintele comitetului sindical de la 
Direcția județeană de poștă și tele
comunicații Sibiu, Grigore Carlaonț, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de transporturi 
auto Mehedinți, Constantin Crăsnea- 
nu, directorul întreprinderii de ma
terial rulant Roșiori de Vede, Du
mitru Popa, directorul întreprinderii 
de transporturi auto Vaslui. Liviu 
Chirileanu, directorul Direcției, ju
dețene de poștă și telecomunicații 
Mureș. Nicolae Hîncu, directorul în
treprinderii de transporturi auto Ia
lomița. Iuliu Neagu, secretar al or
ganizației U.T.C. de la întreprinde
rea minieră Bălan, județul Harghita, 
Radu Munteanu. președintele comi
tetului sindical de la întreprin
derea de transporturi auto Vrancea, 
Gheorghe Panaite. secretarul Comi
tetului de partid de la întreprin
derea mecanică de material rulant 
Pașcani. Jan Radu, directorul Direc
ției județene de poștă și telecomu
nicații Ilfov. Petre Sabo. muncitor la 
Grupul de șantiere drumuri și po
duri Brașov. Ilie Cășvăneanu. ingi
ner la întreprinderea de transpor- 
turi-auto Suceava, Arcadie Bacalîm. 
directorul Direcției județene de 
poștă și telecomunicații Olt. Lern 
Emeric, inginer-șef la întreprinderea 
de transporturi-auto Satu Mare. 
Constantin Duca. directorul Stației 
de utilaje și transport din cadrul 
Trustului de construcții instalații cu 
petrol Ploiești. Ion Heigl. director 
adjunct al întreprinderii de trans- 
porturi-auto Timiș. Gavril Ghirol- 
tean. directorul întreprinderii de 
transporturi-auto Maramureș, și Ilie 
Moraru. directorul întreprinderii de 
transporturi-auto Dolj.

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 au 
luat cuvintul : Constantin Ivănea- 
nu, director la Institutul de cer
cetări și proiectări pentru au
tovehicule și tractoare Brașov, Ni
colae Pisau, secretar al comitetu
lui de partid de la întreprinde

rea de prelucrare a lemnului 
Vaslui, Mariana Centea, inginer la 
întreprinderea de textile netesute 
Bistrița, Aurelian Brincuș, șef de 
serviciu la Centrala minereurilor și 
metalurgiei neferoase Baia Mare, 
Vasile Frățilă, președintele comite
tului sindicatului de la Combinatul 
de lianți și azbociment Fieni. Fran- 
cisc Deak, șef de atelier la între
prinderea de conductori electrici e- 
mailați Zalău, Laurențiu Veber, in
giner la întreprinderea de dispozi
tive, stanțe, matrițe, scule așchietoa
re Focșani, Adrian Murgoci. inginer- 
șef la Institutul de cercetări și pro
iectări pentru celuloză și hirtie Bră
ila, Ștefan Șerban, director la Cen
trala industrială siderurgică Hune
doara, Ion Zîrnă, șef de secție la 
Institutul, de cercetări și inginerie 
tehnologică pentru proiectări' rafină
rii Ploiești, Adrian Ghica, director 
la întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj Neamț, Alexandru 
Dumitrache, director la întreprinde
rea mecanică „Nicolina" Iași, Romeo 
Virgolici, inginer-șef la întreprinde
rea „Vulcan" București. Ștefania 
Telea, șef de birou la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului Covasna, 
Costin M, Rădulescu, director la In
stitutul de cercetări și proiectări 
„Electroputere" Craiova, Constantin 
Agapie, șef de birou la întreprinde
rea mecanică pentru agricultură și 
industria alimentară Botoșani, Nicu 
Mateiaș, director la Institutul de 
cercetări și proiectări echipamente 
hidroenergetice Reșița, Sabina Pop, 
șef de laborator la Combinatul me
talurgic Tulcea, Virgil Moldovan, 
șeful filialei Cluj-Napoca a Institu
tului de cercetare și proiectare pen
tru sectoare calde, Mihai Iorgando- 
pol, director tehnic la Schela de pe
trol Moreni, Alexandru Gybrbiro, 
inginer-șef la întreprinderea „Elec- 
tro-Mureș" Tg. Mureș. Victor Drag- 
neâ. secretar al biroului organizației 
de bază P.C.R. de la Institutul de 
cercetări și proiectări pentru in
dustria lemnului Pitești. Vasile
Antonovici. director la Institutul 
de cercetări si proiectări mașini
de ridicat și transport uzinal
Timișoara. Ilie Popa, secretar al co
mitetului de partid de la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru mi
nereuri si metalurgie neferoasă Baia 
Mare. Vasile Ruzici, șef de atelier 
la întreprinderea de armături indus
triale de fontă și oțel Zalău. Petre 
Buleci. inginer la Șantierul naval 
Brăila. Constantin Tomescu. director 
la Institutul român de cercetări ma
rine. si Aurel Brașov, director la 
Schela de extracție țiței Cartojani.

în SECȚIUNEA PENTRU RELA
ȚII ECONOMICE EXTERNE ȘI CO
OPERARE INTERNAȚIONALA au 
luat cuvintul : Dumitru Gheotghișan, 
prim-secretai- al comitetului de partid 
al sectorului 1 București. Craiu Emi- 
lian, director comercial la întreprin
derea de strunguri Arad, Valerian 
Chierescu. director adjunct la Com
binatul petrochimic Pitești. Emilian 
Uleia, directorul întreprinderii de co
merț exterior „Industrialexport", 
Victor Bordea. secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de u- 
tilaj petrolier Tîrgoviște, Irina Far
kas, secretarul comitetului de par
tid de la întreprinderea „Mio
rița" Oradea. Eugenia Radu, șef ser
viciu la Combinatul de lianți si az
bociment Tg. Jiu. Constantin Păun, 
directorul întreprinderii pentru pro
ducerea și industrializarea legumelor 
și fructelor — Buftea. Ilfov. Carol 
Fiilop, directorul întreprinderii de 
mașini casnice emailate „23 August" 
Satu Mare. Ion Mircea, directorul în
treprinderii de industrializare a peș
telui Tulcea. Ștefan Mangu. director 
comercial Ia Combinatul siderurgic 
Galați. Alexandru Cosa, șeful contro
lului tehnic de calitate de la între
prinderea de armături industriale din 
fontă și otel Zalău, județul Sălaj. E- 
milian Petrescu, directorul întreprin
derii de industrializare a cărnii Su
ceava. Petrică Angelescu, director ad
junct la întreprinderea de geamuri 
Buzău. Valeria Popescu, maistru la 
Combinatul de fibre sintetice Săvi- 
nești, Dumitru Neagu, inginer-șef la 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" Brăila, Ion Danciu, director 
adjunct la întreprinderea mecanică 
Cugir, județul Alba, Vasile Bende- 
lea, director adjunct la întreprinde
rea de comerț exterior „Confex", Ti
tus Predescu. director adjunct la A- 
genția „Navlomar" Constanta, Iosif 
Catană. director comercial la Cen
trala industrială de produse anorga
nice Rm. Vîlcea. și Maria Baciu, di
rector adjunct la întreprinderea de 
tricotaje „Someșul" Cluj-Napoca.

în SECȚIUNEA PENTRU PRO
BLEMELE ACTIVITĂȚII ECONO- 
MICO-FINANCIARE ȘI REALIZA
REA PLANURILOR DE VENITURI 
ȘI CHELTUIELI au luat cuvintul : 
loan Avasiloaie. contabil-șef la în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb Botoșani, Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, Neculai Pascal, 
contabil-șef la Centrala mătăsii, inu
lui și cînepii București, loan Popa, 
contabil-șef la întreprinderea minie
ră Dobreșrii, județul Bihor. Irimie 
Brenduș, director adjunct la între
prinderea județeană de construcții- 
montaj Covasna, Zamfira Petrescu, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea pentru producerea 
și industrializarea legumelor și fruc
telor Giurgiu, Ion H.ațegan, director 
al întreprinderii de rețele electrice 
Deva, Ion Mihăilescu, .. președintele 
comitetului sindicatului de Ia între
prinderea mecanică „Ceahlăul" Pia
tra Neamț. Teodor Ion. contabil-șef 
la întreprinderea „Laminorul" Brăi
la, loan Luță, contabil-șef la între
prinderea de construcții industriale 
și montaje Brașov, Iuliu Vida, con
tabil-șef la întreprinderea de indus
trializare a laptelui Sălaj, Cornelia 
Săvoiu, contabil-șef la Întreprinde
rea de utilaje pentru industria ușoa
ră „Islaz" Alexandria, Vasile Ma- 
crea, contabil-șef la întreprinderea 
mecanică „Mija", județul Dîmbovița, 
Zoltan Nagy, contabil-șef la între
prinderea de piese auto și tractoare 
Miercurea Ciuc. Teodora Avram, di
rector al întreprinderii integrată de 
lină Constanța. Gheorghe Nestorescu, 
director în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Petru Bo- 
ghiță, contabil-șef la Combinatul mi
nier Gura Humorului, Meluș Do- 
bre. contabil-șef. președintele con
siliului de control muncitoresc 
al activității economice si soci
ale din întreprinderea de construcții 
și montaje metalurgice Reșița, Re
mus Pățan, contabil-șef la Centrala 
industrială siderurgică Hunedoara, 
Ștefan Mareș, șef al biroului plan- 
dezvoltare din întreprinderea de 
conductori electrici emailați Zalău, 
Vasile Pieptăn, contabil-șef la între
prinderea electrocentrală „Porțile de 
Fier", județul Mehedinți. Floren
tin Radu, șef serviciu la în
treprinderea metalică Oradea. Ilie 
Pahonie. contabil-șef la Centrala in
dustrială de îngrășăminte chimice 
Craiova. Ștefan Petrese. contabil-șef 
la Centrala industrială navală Galați, 
Aurel Verișanu. director al între
prinderii de produse ceramice Jim- 
bolia — județul Timiș, Petru Pența, 
contabil-șef la întreprinderea minieră 
Anina. Mihai Enache. contabil-șef 
la întreprinderea de exploatare a 
flotei maritime „NAVROM" Con
stanța și Maria Szotyori, șef de bi
rou la Direcția județeană de poștă 
și telecomunicații Covasna.

în SECȚIUNEA PENTRU PRO
BLEMELE MUNCII ȘI CONDUCE
RII COLECTIVE. ADINCIREA ȘI 
LĂRGIREA DEMOCRAȚIEI MUN
CITOREȘTI, ATRAGEREA MASE
LOR LA CONDUCEREA ȘI ORGA
NIZAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 
ECONOMICO-SOCIALE au luat cu
vintul : Albu Longin, directorul în
treprinderii de sticlărie pentru 
menaj Bistrița-Năsăud. Diacones- 
cu Ion. secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea „Elec- 
troputere“-Craiova. Pascal Leonida, 
directorul întreprinderii de indus
trializare a peștelui Tulcea, Pătraș- 
cu Ghinea Ioana, secretarul comi
tetului de partid de la între
prinderea textilă Roșiorii de Vede- 
Teleorman, Pasca Iulia, directorul 
întreprinderii de tricotaje „1 Iunie"- 
Timișoara, Garcea Gheorghe. pre
ședintele comitetului sindicatului 
din cadrul întreprinderii „Rulmen- 
tul“-Brașov. Richter Eva. directorul 
întreprinderii de amidon Tg. Se- 
cuiesc-Covasna, Melic Anatolie, se
cretarul comitetului de partid de 
la Șantierul naval Galați, Proca 
Anton, directorul întreprinderii 
„Aurora“-București, Lăcătușu Pe
tre. muncitor, secretarul comite
tului U.T.C. de la întreprinde
rea „Nicolina“-Iași, Boac Virgil, di
rectorul Combinatului pentru exploa
tarea si prelucrarea lemnului To- 
plița-IIarghita. Bărbat Vaselina, 
muncitoare, secretara comitetului de 
partid de la întreprinderea de con
fecții Tg. Mureș, Săvulescu Vasile, 
directorul Combinatului de produse 
sodice Govora-Vilcea. Tăzlăoanu Mir
cea, președintele comitetului de sin
dicat de la întreprinderea de rul
menți Birlad. Popa loan, fumalist 
la Combinatul siderurgic. Hunedoara, 

Iancu Margareta, secretara comite
tului de partid de la Filatură și fini
saj Balotești-Ilfov. Todoran Eze- 
chil, maistru, președintele comitetu
lui sindical de la Șantierul de con
strucții Sălaj, Borlea Octavian, direc
torul întreprinderii poligrafice Arad. 
Nan Ștefan, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
utilaj chimic Ploiești. Mican Florian, 
maistru la întreprinderea de trans
porturi auto Bistrița-Năsăud. Oros 
Gheorghe, președintele comitetului 
de sindicat I.F.E.T. Sighetu Manna- 
ției. Mărgărit Nicolae. directorul în
treprinderii de morărit și panificație 
Brăila, Rizu Ion, secretarul comitetu
lui de partid de la Trustul de con
strucții industriale Pitești. Popescu 
Ștefan, , șeful ‘ serviciului planificare 
de la întreprinderea mecanică Mija- 
Dimb6vlța, Pescar' Vîofef.i'^cretarul 
comitetului de partid de lâ între
prinderea mecanică Mîrsa-Sibiu. 
Răvoiu Vasile. director adjunct al 
Trustului de construcții industriale 
Constanța, Ileanu Gheorghe. secreta
rul comitetului de partid de la în
treprinderea de vagoane Drobeta- 
Turnu Severin. Meseșan Letitia, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la întreprinderea „România munci- 
toare“-Cluj-Napoca. Bimbo Gheza, 
muncitor îa întreprinderea mecani- 
că-Oradea. Moater Ionel, secreta
rul comitetului de partid I.P.E.G.- 
Caransebeș, și Iacob Dumitru, direc
torul unității forestiere de exploa
tare si transporturi Rădăuti-Suceava.

în SECȚIUNEA PENTRU PREGĂ
TIREA FORȚEI DE MUNCA. RIDI
CAREA CALIFICĂRII PROFESIO
NALE ȘI PERFECȚIONAREA CA
DRELOR au luat cuvintul : Mircea 
Gheorghiu, secretarul comitetu
lui de partid de la Combinatul 
de fibre sintetice din Iași. Ilie Ni
cola. șeful serviciului de planificare 
de la întreprinderea automecanică 
Moreni, județul Dîmbovița, Toma 
Heleșteanu, președintele comite
tului sindicatului de la între
prinderea mecanică — Sadu. județul 
Gorj. Ștefan Pali, directorul între
prinderii mecanice din Gheorghieni, 
județul Harghita. Gheorghe Herțel, 
muncitor la întreprinderea de repa
rații auto din Tirgu Mureș. Silvia 
Iftimie, șef de atelier la întreprin
derea de tricotaje din Piatra Neamț, 
Mihai Moțatu. secretarul Comitetului 
de partid de la întreprinderea de 
osii și boghiuri — Balș. județul Olt, 
Mihai Mateescu. șef de serviciu la 
întreprinderea „1 Mai" din Ploiești. 
Ilie Gita, președintele comitetului 
sindicatului de la întreprinderea 
„Unio" din Satu Mare. Constantin 
Neagu. tehnician la întreprinderea 
județeană — Vrancea de construcții 
si montaj. Cornel Popescu, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea de utilaj chimic si for jă din 
Rm. Vîlcea, Gheorghe Benga, secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea minieră —. „Moldova 
Nouă" din județul Caraș-Severin, 
Tudor Constantinescu, secretarul co
mitetului de partid de la întreprin
derea de utilaj greu din Craiova, 
Gheorghe Onica. șef de serviciu la 
Centrala industrială siderurgică din 
Hunedoara. Ilie Chivu. șef de servi
ciu la întreprinderea hidromecanică 
din Brașov. Georgeta Istrate. pre
ședinta comitetului sindicatului de 
la întreprinderea „Flamura Roșie" 
din județul Sibiu. Gheorghe Cordea, 
secretarul comitetului de partid de 
la întreprinderea de sticlărie din 
Turda. Aurel Anghel. directorul în
treprinderii de confecții din Brăila, 
Nicolae Blig, secretarul comitetului 
de partid de la întreprinderea ju- 
deteană-Arad de construcții si mon
taje. Dorin Constantin, șef de servi
ciu la Combinatul siderurgic din 
Galați. Liviu Ursu. director adjunct 
la întreprinderea de exploatări por
tuare din Constanța. Gheorghe Co- 
dreanu. șef de serviciu la întreprin
derea de industrializare a peștelui din 
Tulcea, Tudora Stan, președinta 
comitetului sindicatului de la între
prinderea de confecții din Călărași, 
Liciniu Tuliu Micu. directorul între
prinderii de utilaj tehnologic pentru 
construcții de mașini din Bistrița, 
Aurel Pantea. șef de serviciu la Cen
trala minereurilor si metalurgiei ne
feroase din Baia Mare. Nicolae 
Maier, directorul întreprinderii de 
conductori electrici emailați din Za
lău, și Dan Consțantinescu, secreta
rul comitetului de partid de la Trus
tul de construcții pentru îmbunătățiri 
funciare — București.

Seara, dezbaterile in cele 11 sec
țiuni ale Congresului au luat sfîrșit.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)
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SINTEZE ALE DEZBATERILOR DIN SECȚIUNILE CONGRESULUI
In după-amiezile de luni și marți, lucrările Congresului consiliilor 

oamenilor muncii din industrie, construcții și transporturi s-au des
fășurat pe secțiuni, la amplele dezbateri luînd cuvintul 649 vorbitori.

în cuvintul lor, participanții la dezbateri și-au manifestat ade
ziunea unanimă față de magistrala expunere prezentată la congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. au dat o inaltâ apreciere ideilor de o 
deosebită importanță cuprinse in acest document programatic cu pri
vire la creșterea rolului clasei muncitoare, al consiliilor oamenilor 
muncii in conducerea activității economico-sociale, în realizarea pro
gramului partidului de dezvoltare a industriei socialiste, a întregii eco
nomii naționale, de ridicare a bunăstării poporului și perfecționare 
continuă a democrației socialiste.

Participanții și-au exprimat acordul cu prevederile proiectelor de 
documente ale congresului, considerîndu-le . ca un program concret 
de acțiune pentru mobilizarea potențialului material și uman de care 
dispune țara in vederea realizării exemplare a planurilor de dezvol
tare economică și socială a patriei noastre, perfecționării și adincirii 
democrației muncitorești.

Dind glas mandatului încredințat de milioanele de oameni ai mun
cii pe care îi reprezintă, vorbitorii au exprimat aprobarea unanimă 
față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, evi
dențiind in mod deosebit meritul excepțional al secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in elaborarea și înfăptuirea 
acestei politici ce corespunde intereselor și aspirațiilor fundamentale

ale poporului român, cauzei socialismului, păcii și colaborării inter
naționale.

Dezbaterile cuprinzătoare și aprofunda.te din secțiuni, desfășura
te într-un pronunțat spirit de lucru, de _ exigență muncitorească, de 
înaltă responsabilitate comunistă, au scos in evidență succesele remar
cabile obținute pînă acum pe plan național, al județelor, al centralelor 
și întreprinderilor, precum și importantele rezerve de care dispune in
dustria noastră socialistă, capacitatea clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii, conduși de partid, de a ridica pe trepte superioare în
treaga activitate consacrată înfloririi patriei noastre.

Potrivit problematicii specifice fiecărei secțiuni, participanții la dez
bateri au venit cu numeroase propuneri și soluții menite să asigure 
perfecționarea continuă a activității consiliilor oamenilor muncii, sub 
conducerea organizațiilor de partid, pentru creșterea producției și a 
productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor, 
reducerea cheltuielilor materiale, a consumurilor, a folosirii mai bune 
a, forței de muncă, a specialiștilor, a întregului potențial material și 
uman, în scopul îndeplinirii in cele mai bune condiții a prevederilor 
actualului plan cincinal, înfăptuirii exemplare a marilor obiective sta
bilite de Congresul al XI-lea, a Programului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.

Prezentăm sinteza dezbaterilor din cele 11 secțiuni ale congresului.

în secțiunea pentru baza 
de materii prime, combusti
bil și energetică, participanții 
la dezbateri au analizat rezultatele 
obținute pînă acum în munca pen
tru înfăptuirea sarcinilor de dez
voltare continuă a producției și au 
afirmat hotărîrea fermă a colective
lor pe care le reprezintă de a-si spo
ri eforturile pentru îndeplinirea 
exemplară a planului și angajamente
lor pe acest an. asumat în întrecerea 
socialistă, precum și a prevederilor 
suplimentare pentru întregul cinci
nal.

Participanții la dezbateri au subli
niat formele și mijloacele cele mai 
corespunzătoare de sporire a contri
buției la descoperirea de noi resurse 
de materii prime, la valorificarea cu 
maximum de eficientă a tuturor bo
gățiilor naturale ale tării în vederea 
asigurării într-o măsură tot mai mare 
a materiilor prime necesare dezvoltă
rii economiei naționale.

Pe baza rezultatelor obținute in în
deplinirea sarcinilor, precum si a an
gajamentelor pe acest an. numeroși 
vorbitori au scos in evidență necesi
tatea ca ministerele și centralele in
dustriale să acționeze cu mai multă 
hotărîre pentru punerea în valoare a 
minereurilor cu conținuturi mai să
race să intensifice acțiunea de cer
cetare în vederea recuperării tu
turor substanțelor utile . din mine
reuri. în această ordine de idei ei au 
arătat că trebuie lichidată grabnic 
rămînerea în urmă în munca de rea
lizare a prevederilor de punere în 
valoare a unor noi resurse. Ocupîn- 
du-se de modul cum se realizează 
programul de dotare a minelor, sta
bilit de conducerea partidului, nume
roși vorbitori au cerut să se acorde 
o atenție sporită asimilării de noi 
mașini și utilaje cu caracteristici teh
nice superioare necesare lucrărilor in 
sectorul minier, geologic și petrolier 
care să permită extinderea procesului 
de mecanizare si automatizare, ridi
carea productivității î.n aceste sec
toare. în această ordine de idei, a fost 
subliniată necesitatea intensificării 
ritmului de introducere, a unor teh
nologii noi. moderne care șă asigure 
creșterea gradului de valorificare' a 
materiilor prime de care dispunem.

Numeroși vorbitori au evidențiat 
acțiunile valoroase care se desfășoară 
in unitățile lor pentru economisirea 
materiilor prime, energiei electrice, 
combustibililor, combaterea risipei, a 
proastei gospodăriri, a indisciplinei, 
precum și rezultatele bune obținute 
in această direcție.

Unii participanți la dezbateri au 
arătat că de multe ori organele co
lective de conducere ale unităților 
nu și-au exercitat în totalitate atri
buțiile, nereusind să antreneze efi
cient pe toti membrii consiliilor la 
rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă întreprinderile. De multe 
ori ordinea de zi a ședințelor con
siliilor este prea aglomerată cu pro
bleme minore care pot fi rezolvate 
de cadrele de conducere din unitate. 
Au foșt criticate ministerele și cen
tralele industriale pentru faptul că 
nu acordă întotdeauna sprijin con
cret si eficient consiliilor oamenilor 
muncii in soluționarea problemelor 
acestora, nu-și exercită in întregime 
atribuțiile conferite de lege pentru a 
da posibilitatea unităților subordo
nate să-și concentreze activitatea 
asupra organizării producției. înde
plinirii planului la toti indicatorii.

Vorbitorii au făcut, totodată, nu
meroase propuneri concrete privind 
intensificarea acțiunilor de valorifi
care a combustibililor inferiori, a 
unor minereuri sărace în cupru, pre
cum și a apelor geotermale. Totoda
tă. s-au făcut propuneri pentru per
fectionarea metodelor de cercetare 
geologică, creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor in mine si asi
gurarea utilajelor necesare lucrărilor 
de forai de medie și mare adîncime. 
Mai multi vorbitori au făcut o serie 
de propuneri privind îmbunătățirea 
stilului- și metodelor de muncă ale 
Consiliilor oamenilor muncii. în acest 
context, ei au arătat că dat fiind sar
cinile deosebite ce revin unităților 
economice în acest cincinal este 
binevenită propunerea ca specialiș
tii din serviciile funcționale ale în
treprinderilor și centralelor să lucre
ze direct, cel puțin o jumătate din 
timpul de lucru în activități de cer
cetare. proiectare si secțiile de pro
ducție. De asemenea, ei au susținut 
propunerea privind însușirea unei 
meserii- de către muncitorii din com
partimentele auxiliare pentru ca si 
aceștia să poată lucra o parte din 
timp în secțiile de producție.

Evidențiind experiența acumulată 
pină în prezent de către consiliile 
oamenilor muncii in conducerea ac
tivității economice și sociale a între
prinderilor, participanții la dezbateri 
s-au angajat să-și perfecționeze con
tinuu stilul și metodele de muncă, să 
promoveze ferm principiul muncii și 
conducerii colective, atragerea tot 
mai largă a oamenilor muncii la a- 
d’Opbarea deciziilor care privesc dez
voltarea economică și socială a uni
tăților, să realizeze in fapt — așa 
cum a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — o reală autoconducere 
muncitorească.

In unanimitate, participanții la lu
crările secțiunii au asigurat condu
cerea partidului, personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vor 
face totul, vor depune toate efortu
rile pentru Îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea, din magistrala 
expunere a secretarului general al 
partidului.

în secțiunea pentru indus
tria metalurgică și con
strucții de mașini, într o 
deplină unanimitate, participanții 
la dezbateri au subliniat cu 
pregnanță că instituționalizarea, 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceausescu, a marelui forum al clasei 
muncitoare — Congresul consiliilor 

oamenilor muncii — si constituirea 
Consiliului național al oamenilor 
muncii din industrie, construcții și 
transporturi reprezintă o elocventă 
expresie a preocupării stăruitoare a 
conducerii partidului -pentru tradu
cerea în viată a prevederilor Pro
gramului P.C.R.. referitoare la dez- 

• voltarea si perfectionarea democra
ției muncitorești, a întregului sistem 
al democrației socialiste.

Vorbitorii au relevat, cu justifica
tă mîndrie, schimbările profunde pe
trecute în anii din urmă în econo
mia noastră, ca urmare a promovării 
neabătute a politicii științifice a par
tidului de industrializare socialistă a 
țării — în înfăptuirea căreia meta
lurgia și construcțiile de mașini ocu
pă un loc central — prefacerile cali
tative petrecute în rîndul clasei 
muncitoare, în creșterea ei numerică 
și ridicarea gradului de pregătire 
profesională și politică. în acest con
text, numeroși vorbitori au relevat 
profundele transformări înnoitoare 
înregistrate în numeroase județe ca 
urmare a repartizării echilibrate a 
forțelor de producție pe întregul te
ritoriu al tării ; totodată ei au rele
vat importanța deosebită pe care o 
are prevederea din Directivele Con
gresului al XI-lea al partidului pri
vind realizarea în fiecare județ a 
unei producții industriale de cel pu
țin 10 miliarde lei.

Cu exigentă si înaltă răspundere, 
vorbitorii au analizat rezultatele ob
ținute în acest cincinal în dezvolta
rea și' modernizarea industriei cons
tructoare de mașini și a industriei 
metalurgice — ramuri de o deosebită 
importantă pentru progresul econo
miei — în creșterea eficientei econo
mice în întreprinderi si centrale, au 
pus în evidentă noi căi de acțiune a 
consiliilor oamenilor muncii pentru 
ridicarea pe un plan superior a între
gii activități productive, astfel încît 
în acest cincinal să se obțină rezul
tate remarcabile în creșterea produc
ției, ridicarea nivelului tehnic al pro
duselor, sporirea productivității mun
cii și a rentabilității economice. în a- 
cest sens, participanții la dezbateri au 
prezentat o serie de experiențe va
loroase din întreprinderi și centrale, 
criticind, totodată, unele neajunsuri 
existente în gospodărirea unităților 
economice și au propus măsuri con
crete pentru înlăturarea lor. pentru 
perfectionarea organizării întregii ac
tivități productive in aceste ramuri.

Un accent deosebit au pus vorbito
rii asupra problemelor majore ale in
troducerii progresului tehnic și valo
rificării rapide a rezultatelor cerce
tării științifice în producție, pentru 
îndeplinirea sarcinilor mobilizatoare 
ale cincinalului revoluției tehnico-sti- 
ințifice. Numeroși vorbitori au anali
zat, într-un spirit critic și autocritic, 
stadiul înfăptuirii programelor de în
noire și modernizare a produselor, 
de introducere a tehnologiilor avan
sate, subliniind, așa cum a indicat se
cretarul general al partidului, necesi
tatea de a promova cu mai multă fer
mitate cuceririle științei si tehnicii 
contemporane, pentru a ridica acti
vitatea din metalurgie și construcțiile 
de mașini la nivelul tehnic al țărilor 
avansate. Participanții la dezba
teri s-au angajat să acționeze 
cu mai mare hotărîre pentru 
înlăturarea unor rămîneri în urmă 
în acest domeniu, să asigure reali
zarea și depășirea sarcinilor _ stabi
lite în acest cincinal. Totodată, vor
bitorii au subliniat că. în lumina noii 
Legi a calității produselor, trebuie 
să se acționeze cu mai multă răs
pundere. de la lucrător pînă la con
ducătorul de întreprindere si'pină la 
ministru, pentru ridicarea nivelului 
tehnic si calitativ al produselor, pen
tru creșterea prestigiului lor pe piața 
internațională.

O atentie deosebită au acordat 
participanții la lucrările secțiunii 
pentru industria metalurgică si con
strucții de mașini, modului de reali
zare a sarcinilor stabilite in acest 
cincinal pentru reducerea cheltuieli
lor de producție si. îndeosebi, a ce
lor materiale. Subliniind legătura 
directă care există între . reducerea 
costurilor de producție si creșterea 
venitului national si ridicarea, pe 
această bază, a nivelului de trai al 
poporului, vorbitorii au făcut pro
puneri concrete privind respectarea 
normelor de consum, eliminarea ri
sipei de materii prime si . materiale, 
pentru reducerea consumului de 
energie si combustibili.

Referindu-se la sarcina trasată de 
conducerea partidului, de secretarul 
general al partidului pentru creș
terea suplimentară a productivității 
muncii în acest an si in întregul 
cincinal participanții la dezbateri au 
relevat succesele obținute in peri
oada care a trecut din acest an. sub
liniind că în fiecare întreprindere 
din metalurgie și construcțiile de ma
șini există incă o serie de rezerve 
■pentru a căror valorificare trebuie 
să se acționeze cu mai multă hotă
rîre. S-a arătat iustetea criticii for
mulate de secretarul general al 
partidului în expunerea la congres, 
cu privire la faptul că ritmul pro
ductivității muncii nu tine pasul cu 
înzestrarea tehnică a întreprinderi
lor. făcindu-se. totodată, propuneri 
concrete pentru valorificarea ope
rativă a tuturor resurselor existente 
în acest domeniu. în întreprinderi.

Participanții la dezbateri au evi
dențiat, prin exemple concrete, for
ța și viabilitatea conducerii colecti
ve în întreprinderi, centrale și mi
nistere. rolul deosebit pe care il au 
consiliile oamenilor muncii în elabo
rarea celor mai bune decizii, pentru 
realizarea sarcinilor de dezvoltare 
economico-socială a țării, făcind nu
meroase propuneri în vederea lăr
girii atribuțiilor acestor organisme, 
perfecționării stilului și metodelor 
de. muncă. In acest sens, s-a subli
niat necesitatea ca organele de con
ducere colectivă să acționeze cu mai 
multă fermitate în vederea creșterii 
continue a răspunderii fiecărui om 
al muncii fată de bunul mers al 
producției, îndeplinirea sarcinilor de 
plan, gospodărirea judicioasă a re
surselor. apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialiste. S-a accentuat 

asupra necesității îmbunătățirii pre
vederilor Legii nr. 11/1971. pe baza 
indicațiilor și a sarcinilor cuprinse 
în Expunerea secretarului general al 
partidului, prezentată congresului, 
asigurindu-se mai buna delimitare a 
competentelor și atribuțiilor ce re
vin întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor.

Vorbitorii, toti participanții la lu
crările Secțiunii pentru metalurgie 
și construcții de niașini și-au mani
festat hotărirea fermă de a perfec
ționa în continuare stilul și meto
dele muncii colective, de a da viată 
neîntîrziat sarcinilor de o deosebită 
importantă cuprinse in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. hotă- 
rîrilor Congresului consiliilor oame
nilor muncii, asigurînd progresul 
mai rapid al patriei pe drumul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în secțiunea pentru indus
tria chimică, participanții la dez
bateri — pornind de la ideile și orien
tările cuprinse in Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — au 
analizat problemele fundamentale ale 
acestei ramuri cu o pondere însem
nată in. economia tării și care înre
gistrează cel mai înalt ritm de creș
tere. Vorbitorii s-au referit atît la 
rezultatele obținute in realizarea sar
cinilor de plan, la experiențele îna
intate. cît si la neajunsurile care 
s-au manifestat. insistînd asupra 
măsurilor ce se impun pentru îmbu
nătățirea întregii aotivităti în ve
derea îndeplinirii cu succes a sarci
nilor ce revin în actualul cincinal in
dustriei chimice. A reieșit hotărîrea 
lucrătorilor din. chimie de a recupera, 
asa cum a cerut recent Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. în 
timpul cel mai scurt rămînerile in 
urmă ce au apărut în îndeplinirea 
planului la unele produse, astfel în- 

, cît și această ramură industrială 
să-și realizeze pe deplin sarcinile 
ce-i revin.

Vorbitorii, dînd o înaltă apreciere 
politicii partidului de dezvoltare in
tensă a industriei și. în cadrui aces
teia. a industriei chimice, au arătat 
că. realizarea amplului program de 
investiții prevăzut în actualul cinci
nal impune o preocupare sporită pen
tru pregătirea, realizarea și punerea 
în funcțiune a noilor capacități de 
producție la termenele prevăzute. Ei 
s-au angajat să traducă în viată sar
cinile concrete trasate lucrătorilor 
din industria chimică de secretarul 
general al partidului privind pu
nerea în funcțiune cît mai rapid a 
capacităților destinate pentru produc
ția de mase plastice, fire, fibre, cau
ciuc sintetic, îngrășăminte. Tinînd 
seama de lipsurile și dificultățile 
care s-au manifestat în pregătirea 
lucrărilor de investiții și asigurarea 
punerilor în funcțiune la termenele 
stabilite a instalațiilor planificate, un 
mare număr de vorbitori au subli
niat că pentru realizarea in bune 
condiții a numeroaselor obiective 
de investiții din chimie, este nece
sară concentrarea eforturilor tuturor 
factorilor ce concură la edificarea 
lor ; beneficiari, constructori, proiec
tanta și furnizori de utilaj.

Unele intervenții s*au  axat asupra 
problemelor creșterii eficienței eco
nomice. în cadrul dezbaterilor au fost 
evidențiate rezultatele obținute in în
făptuirea acțiunilor inițiate de con
ducerea partidului privind utilizarea 
intensivă a suprafețelor și capacită
ților de producție, reducerea consu
murilor de materii prime și mate
riale, raționalizarea consumurilor de 
energie electrică și combustibil, asi
milarea în fabricație a unor mate
riale deficitare, creșterea mai accen
tuată a productivității muncii.

S-a subliniat, totoidată, contribuția 
importantă a Institutului central de 
chimie în acțiunea de introducere a 
unor tehnologii moderne de mare 
eficiență economică, de asimilare în 
fabricație a noi produse solicitate de 
economia națională, de valorificare 
superioară a materiilor prime din 
țară. S-au făcut numeroase referiri 
la realizarea sarcinilor privind dez
voltarea și diversificarea producției 
chimice. în acest context au fost a- 
preciate ca deosebit de importante 
orientările stabilite în Expunerea 
secretarului general al partidului în 
legătură cu intensificarea dezvoltării 
chimiei anorganice prin valorificarea 
superioară a zăcămintelor de sare, 
sulf, potasiu și alte resurse ale țării, 
de creștere substanțială a chimiei de 
sinteză fină și de mic tonaj. îndeo
sebi a producției de coloranți auxi
liari, reactivi și catalizatori.

Una din temele centrale ale dez
baterilor a fost aceea a întăririi de
mocrației muncitorești, congresul 
constituind o manifestare vie a aces
tui proces cu largi semnificații în so
cietatea noastră socialistă. Vorbitorii 
au relevat puternica evoluție a pro
cesului de adîncire a democrației so
cialiste prin instituționalizarea unor 
organisme noi, democratice, menite să 
asigure participarea directă, mereu 
mai activă a oamenilor muncii la 
complexa activitate de organizare și 
conducere — începind de la cele mai 
simple formații de lucru și pînă la 
nivelul societății — a întregii vieți 
economice, sociale și politice. Insti- 
tuționalizarea actualului Congres al 
consiliilor oamenilor muncii este, 
după cum au relevat participanții la 
lucrările secțiunii, un eveniment cu 
profunde semnificații democratice, un 
eveniment istoric în evoluția clasei 
noastre muncitoare, clasa conducă
toare a societății.

Vorbitorii și-au exprimat deplina 
adeziune fată de propunerea de o 
deosebită însemnătate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind infiintarea 
Consiliului national al oamenilor 
muncii din industrie, transporturi si 
construcții ca organism permanent 
de conducere. îndrumare si control 
al consiliilor oamenilor muncii.

Totodată, s-au făcut propuneri 
concrete privind perfectionarea acti
vității consiliilor oamenilor muncii 
din întreprinderi si centrale. Astfel. 

s-a reliefat necesitatea îmbunătățirii 
componentei și activității consiliilor 
oamenilor muncii, prin cuprinderea 
mai largă a lucrătorilor din toate 
sectoarele de activitate la stabilirea 
și înfăptuirea măsurilor, a îmbină
rii mai judicioase a problemelor cu
rente cu cele de perspectivă, a întă
ririi disciplinei și răspunderii tutu
ror membrilor organelor de condu
cere colectivă.

Participanții au dat glas deplinei 
satisfacții fată de măsurile recent 
adoptate de conducerea partidului si 
statului nostru privind programul de 
creștere a retribuției, de ridicare a 
nivelului de trai, relevînd că reali
zarea acestora este strins legată de 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
economice în unitățile în care lu
crează.

Dînd glas sentimentelor tuturor 
lucrătorilor din industria chimică, 
participanții la dezbateri s-au anga
jat solemn în fata partidului, a to
varășului Nicolaâ Ceaușescu. a între
gului popor că vor munci cu dăruire 
și răspundere, punîndu-si in valoare 
întreaga lor capacitate politică si pro
fesională. pentru a înfăptui în cele 
mai bune condiții minunatul program 
de dezvoltare a tării, de edificare a 
socialismului în România.

în secțiunea pentru con
strucții industriale, mate
riale de construcții și in
dustria lemnului au fost scoa_ 
se in evidență atît realizările ob
ținute, cit și neajunsurile care 
mai persistă în ' aceste sectoare, 
neajunsuri pentru eliminarea cărora 
au fost făcute numeroase si eficiente 
propuneri.

în mod deosebit, vorbitorii au a- 
cordat atentie prioritară cauzelor 
care au generat nerealizarea planului 
de investiții. Pe deplin conștienți de 
marea răspundere ce le revine în 
acest domeniu, pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare punerii 
in funcțiune la termenele planifica
te a celor 2 400 de noi capacități in
dustriale prevăzute a intra in circui
tul productiv in actualul cincinal, ei 
au insiistat asupra măsurilor concre
te ' pe care le vor lua pentru garan
tarea recuperării neintîrziate a ră- 
mînerilor în urmă, îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan pe anul 
1977 și pentru pregătirea judicioasă 
a realizării obiectivelor din planul 
pe anul 1978. Au fost făcute, in acest 
sens, propuneri menite să asigure 
șantierelor in termene optime docu
mentațiile de execuție necesare, uti
lajele tehnologice din țară si din 
import, construcțiile metalice si pre
fabricatele din beton, precum și să 
ducă la intensificarea ritmurilor de 
execuție a lucrărilor pe șantiere.

Din dezbateri a rezultat hotărîrea 
fermă a colectivelor de oameni ai 
muncii de a aplica în viată prețioa
sele indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru perfecțio
narea activității de construcții, creș- 
terea gradului de prefabricare și 
mecanizare a lucrărilor, introducerea 
de noi tehnologii industriale și a 
metodelor avansate de organizare a 
producției și a muncii, mai buna 
folosire a mașinilor și utilajelor 
pentru construcții și a forței de 
muncă, întărirea ordinii si discipli
nei la fiecare loc de muncă.

Vorbitorii au insistat pe larg asu
pra măsurilor ce se impun pentru 
sporirea mai accentuată a producti
vității muncii în construcții, angajin- 
du-se să acționeze mai ferm in di
recția folosirii la maximum a mijloa
celor din dotare, a mecanizării com
plexe a lucrărilor de pe șantiere, a 
ridicării calificării profesionale a în
tregului personal, generalizării acor
dului global pe obiective si lucrări, 
reducerii la strictul necesar a perso
nalului auxiliar si neproductiv si 
trecerii celui disponibil in sfera pro
ducției materiale.

însușindu-și pe deplin criticile 
adresate de secretarul general al 
partidului, participanții la lucrările 
sesiunii s-au angajat să respecte cu 
strictete prevederile legii durabilită
ții. siguranței in exploatare, funcțio
nalității și calității construcțiilor, .să 
acționeze permanent pentru reduce
rea cheltuielilor materiale in vederea 
creșterii eficientei economice a acti
vității de construcții montaj.

în domeniul producției materiale
lor de construcții, vorbitorii au ac
centuat asupra asimilării și produ
cerii de noi materiale ușoare, rezis
tente si ieftine, a unor sortimente 
superioare de ciment, precum și asu
pra realizării rapide a elementelor 
eficiente de construcții care au fost 
prezentate conducerii de partid și de 
stat ca urmare a consfătuirii din 21 
septembrie 1976.

Referindu-se la activitatea de con
servare și dezvoltare a fondului fo
restier. delegații care au luat cuvin
tul au scos în evidentă măsurile ce 
se impun în buna desfășurare a ac
țiunilor de împădurire prin extin
derea speciilor valoroase, respecta
rea strictă a normelor de exploatare 
a pădurilor, de ridicare a gradului 
de valorificare a masei lemnoase, 
evidențiind marile rezerve existente 
în acest domeniu și posibilitățile de 
valorificare a lor operativă. în a- 
ceastă direcție, vorbitorii au subli
niat preocuparea pe care o vor acor
da asimilării mai rapide a noi sorti
mente de hîrtii si cartoane tehnice, 
extinderii producției de fire și fibre 
artificiale, elaborării și aplicării unor 
tehnologii optime de fabricare a ce
lulozei și semicelulozei din crengi de 
fag și din diverse specii de foioase, 
precum și utilizării, intr-o proporție 
cit mai ridicată a maculaturii.

In domeniul industrializării lem
nului. pe lingă realizările bune obți
nute pipă în prezent, participanții la 
dezbateri au menționat o serie de 
măsuri ce se impun a fi luate pen
tru îmbunătățirea calității produse
lor prin întărirea controlului pe tot 
fluxul de producție și, îndeosebi, a 
extinderii autocontrolului, operație 

ce trebuie efectuată începind cu fie
care muncitor în parte.

Numeroase propuneri au vizat ne
cesitatea amplificării preocupărilor 
pentru raționalizarea consumurilor e- 
nergetice. creșterea randamentului 
de folosire a combustibililor, recupe
rarea și valorificarea mai deplină a 
resurselor energetice secundare, pre
cum și pentru reducerea mai accen
tuată a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale.

In unanimitate. vorbitorii și-au 
însușit deplin aprecierile și indi
cațiile subliniate in Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la creșterea mai puternică a ro
lului și răspunderii consiliilor oame
nilor muncii în conducerea fiecărei 
întreprinderi și instituții. în acest 
sens, au fost făcute numeroase ob
servații și propuneri privind reactua
lizarea competentelor și responsabili
tăților organelor de conducere colec
tivă. precum și delimitarea mai clară 
a atribuțiilor între minister, centrală 
și întreprindere, asigurarea unei mai 
bune reprezentări în consilii a mun
citorilor și maiștrilor.

Vorbitorii au dat o înaltă apreciere 
programului de sporire mai accentua
tă a nivelului de trai al populației 
prin legarea mai strînsă a cîștiguri- 
lor oamenilor muncii de rezultatele 
concrete obținute in activitatea eco
nomico-socială și au mulțumit fier
binte. in numele colectivelor pe 
care le reprezintă, conducerii de 
partid si de stat pentru grija pe care 
o poartă ridicării permanente a bu
năstării generale a poporului si înflo
ririi patriei socialiste.

Participanții la dezbateri și-au ex
primat acordul deplin fată de proiec
tele de documente ale congresului, 
manifestindu-și hotărîrea fermă de a 
milita neabătut pentru transpunerea 
lor în viață.

fn secțiunea pentru bunuri 
de larg consuni vorbitorii au 
abordat o arie vastă de probleme le
gate de perfecționarea producerii si 
desfacerii bunurilor de larg consum 
alimentare si industriale, subliniin- 
du-se că toate eforturile care se în
treprind și care se cer intreorinse cu 
și mai mare intensitate de acum îna
inte răspund comandamentului major 
al politicii P.C.R. de a se face totul 
pentru om și satisfacerea la un ni
vel mereu mai înalt a nevoilor sale 
materiale și spirituale, determinate 
în mod științific si rational. In acest 
cadru s-a realizat practic o remarca
bilă sinteză a experienței cîstigate 
de consiliile oamenilor muncii, de 
organizațiile de. partid, de cele de 
sindicat dintr-un mare număr de 
unități industriale, ale cooperației 
meșteșugărești și de consum in do
meniul sporirii și diversificării pro
ducției de mărfuri, al lărgirii gamei 
serviciilor prestate pentru populația 
de la orașe și sate. Sub îndrumarea 
organelor și organizațiilor de partid, 
consiliile oamenilor muncii din uni
tățile producătoare de bunuri de 
consum s-au preocupat în mod prio
ritar de problemele modernizării si 
diversificării producției., lansîndu-se. 
pe baza testării gusturilor populației, 
un șir de noi si variate bunuri de 
consum, multe dintre ele cu carac
teristici constructive, funcționale si 
estetice îmbunătățite, crescînd pon
derea produselor de calitate supe
rioară.

în spiritul ideilor cuprinse în 
Expunerea secretarului general al. 
partidului, participanții la discuții au 
evidențiat căi și metode de valorifi
care mai deplină a importantelor re
zerve de care dispune industria bu
nurilor de larg consum, insistînd 
asupra sarcinilor ce revin îndeosebi 
organelor de conducere colectivă de 
a acționa cu fermitate si perseve
rentă pentru accentuarea laturilor 
calitative ale producției, pentru îm
bunătățirea indicilor de eficientă ai 
întregii activități. Pe prim plan 
trebuie să se situeze înnoirea con
tinuă si ridicarea nivelului ca
litativ al produselor. în cadrul 
dezbaterilor evidentiindu-se tot
odată necesitatea ca un sir de 
produse românești. medaliate ori 
premiate in competiții internațio
nale. cit si cele prezentate în expo
ziții să-și găsească in cel mai scurt 
timp locul in rafturile magazinelor. 
S-a insistat, de asemenea, asupra 
cerinței de a se lua măsuri pentru 
scurtarea termenelor de omologare 
si stabilire a preturilor la produ
sele noi. de a se veghea cu răspun
dere ca acestea să nu se degradeze 
din punct de vedere calitativ.

Pornind de la dezideratele contu
rate cu atita claritate, vorbitorii au 
analizat, cu responsabilitate si exi
gentă. neajunsurile care se mai fac 
simtite. insuficientele intîlnite_ încă 
in realizarea unei game de mărfuri 
în măsură să răspundă tuturor ce
rințelor — aprovizionarea neritmică 
cu unele materii prime si materiale, 
grija insuficientă fată de calitatea 
unor produse si prezentarea lor. 
realizarea cu întirziere a unor sor
timente intens solicitate, intre care 
piese de schimb pentru unele bu
nuri puse în vînzare în mod curent.

în strînsă legătură cu Îndatoririle 
ce revin organelor de conducere co
lectivă. vorbitorii s-au referit la ro
lul deosebit Pe care-1 au acestea in 
abordarea problemelor majore ale 
unităților. în elaborarea deciziilor 
pe baza consultării largi a maselor 
de oameni ai muncii. Ei au accentuat 
asupra necesității de a se acționa 
in mod sistematic pentru perfectio
narea stilului si metodelor de mun
că ale acestora la toate nivelurile — 
întreprinderi. centrale. ministere, 
cit si a adunărilor generale. Au fost 
formulate în acest sens si un șir de 
propuneri privind : lărgirea compe
tentelor consiliilor oamenilor mun
cii in solutionarea unor probleme 
din unitățile unde activează : mă
rirea eficientei analizelor pe care le 
întreprind si organizarea mai judi
cioasă a infăptuirii măsurilor si ho- 
tăririlor adoptate : îmbinarea strînsă 
a activității curente cu cea de per
spectivă ; desfășurarea regulată a 
unor schimburi de experiență. în
deosebi pe tărîmul folosirii co
misiilor pe domenii si al consilii
lor de control muncitoresc : inten
sificarea intilnirilor intre conducerile 
ministerelor și centralelor cu spe
cialiștii din întreprinderi : organi
zarea sistematică a unor concursuri 
de creație tehnică ; urmărirea pu
nerii in aplicare a celor mai va
loroase propuneri ale muncitorilor 
și altor cadre etc. Este necesar — 
s-a subliniat — să fie mai deplin va
lorificat cadrul de care dispunem 
pentru a face să crească rolul și con
tribuția celor ce muncesc in condu
cerea democratică a vieții noastre 
economice. în realizarea autocondu- 
cerii oamenilor muncii.

Un șir de sugestii s-au conturat, 
de asemenea, cu privire la îndepli
nirea la un nivel superior a sarci
nilor ce revin in domeniul politico- 
educativ organelor colective de con
ducere. organizațiilor de partid si 
obștești din unitățile economice.

în unanimitate. participanții Ia 
lucrările secțiunii s-au angajat să 
depună toate eforturile pentru înfăp
tuirea sarcinilor reieșite din Expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru indeplinirea neabătută a sar
cinilor trasate de partid.

în secțiunea pentru trans
porturi și telecomunicații, 
participanții la dezbateri, subli
niind însemnătatea istorică a pri
mului Congres al consiliilor oa
menilor muncii. au aprobat cu 
însuflețire valoroasele propuneri si 
inițiative ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind institutionali- 
zarea Congresului consiliilor oa
menilor muncii și constituirea unui 
organism permanent de conducere, 
îndrumare și control al consiliilor oa
menilor muncii — Consiliul national 
al oamenilor muncii — măsuri care 
asigură cadrul organizatoric larg de 
afirmare a democrației socialiste, a 
autoconducerii muncitorești.

Dezbaterile au reliefat pe larg re
zultatele obținute, experiența pozi
tivă dobîndită de consiliile oameni
lor muncii din unitățile de transpor
turi și telecomunicații. Dezbătînd pe 
larg stadiul aplicării măsurilor sta
bilite de Congresul al XI-lea în do
meniul transporturilor și telecomuni
cațiilor, participanții au analizat as
pectele principale ale activității des
fășurate pentru perfectionarea si ex
tinderea tehnologiilor avansate de 
transport, mecanizarea proceselor de 
încărcare-descărcare a mărfurilor, 
accelerarea ritmului de expediție și 
sporirea vitezei comerciale, relevînd 
măsurile ce se impun pentru dezvol
tarea și dotarea corespunzătoare a 
fronturilor de încărcare-descărcare a 
mărfurilor din întreprinderi, stații de 
cale ferată, porturi și combinate in
dustriale.

Vorbitorii au abordat probleme 
privind repartizarea mărfurilor între 
diferite mijloace de transport, nece
sitatea reducerii în continuare a 
cheltuielilor prin mai buna gospodă
rire a combustibililor. energiei si 
materialelor. Reliefînd deficientele 
existente în realizarea planului de 
mărfuri expediate pe căile ferate si 
navale, rămînerile în urmă în apli
carea măsurilor de mecanizare a în
cărcărilor și descărcărilor, ca și lip
surile care frînează dezvoltarea capa
cității de transport a mărfurilor și 
călătorilor, pregătirea și asigurarea 
forței de muncă, punerea în funcțiu
ne a unor noi obiective prevăzute 
în planul de investiții, unele aspecte 
din siguranța circulației, vorbitorii au 
subliniat necesitatea și. în același 
timp, hotărirea de a acționa pentru 
înlăturarea acestor deficiente. Ei au 
criticat, de asemenea, lipsurile exis
tente in aprovizionarea cu piese de 
schimb, ca și cele ce afectează regu
laritatea circulației trenurilor de călă
tori, autobuzelor și navelor fluviale, 
servirea călătorilor, în stații și pe par

curs. Printre numeroasele propuneri 
făcute de vorbitori se înscriu si cele 
vizînd folosirea rațională a capacită
ților de transport, extinderea mijloa
celor moderne in circulația mărfuri
lor și servirea călătorilor, crearea de 
consilii ale oamenilor muncii în uni
tățile de bază din transporturi și te
lecomunicații (triaje, depouri. auto
baze. secții de telecomunicații).

Participanții la dezbateri au anali
zat pe larg activitatea consiliilor oa
menilor muncii, stilul și metodele 
acestora, au pus accent pe necesita
tea perfecționării muncii colective, 
atragerii in aceste consilii a unui nu
măr tot mai mare de cadre care lu
crează nemijlocit in producție la ana
liza și rezolvarea problemelor care 
se ivesc. O atentie deosebită s-a 
acordat problemelor referitoare la 
activitatea organelor si organizațiilor 
de partid, la creșterea rolului lor in 
educarea și mobilizarea oamenilor 
muncii pentru indeplinirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor ce de
curg din documentele de partid.

Vorbitorii au exprimat hotărirea 
colectivelor în care își desfășoară ac
tivitatea de a acționa pentru apli
carea operativă in producție a re
zultatelor cercetării menite să con
ducă la promovarea progresului teh
nic. pentru elaborarea unor tehnolo
gii îmbunătățite, de întreținere si 
reparații a mijloacelor și instalațiilor 
de transport și telecomunicații, reali
zarea unor noi echipamente cu para
metri superiori necesari creșterii 
gradului de mecanizare și automati
zare.

Participanții la lucrările secțiunii 
au exprimat angajamentul ferm de a 
transpune în viată în mod exemplar 
importantele sarcini și orientările cu
prinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. hotărîrile ce vor 
fi adoptate la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii.

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, 
participanții la discuții au evidențiat 
rezultatele obținute în transpunerea 
in viată a prevederilor Congresului 
al XI-lea al P.C.R., ale celorlalte do
cumente de partid privind intensifi
carea cercetării tehnico-știintifice si 
creșterea aportului ei la rezolvarea 
problemelor producției, promovarea 
largă a progresului tehnic si a noilor 
tehnologii de fabricație. Îmbunătă
țirea calității produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie elec
trică.

Un loc însemnat a ocupat în dez
bateri înfățișarea eforturilor făcute 
de consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi și centrale în direcția 
creării climatului necesar și a condi
țiilor care permit afirmarea deplină 
a cuceririlor revoluției tehnico-stiin- 
tifice contemporane în economia 
României, extinderea dotării tuturor 
ramurilor de activitate cu mașini și 
utilaje noi de mare randament pro
duse in tară pe baza unei concepții 
proprii, originale, creșterea gradului 
de mecanizare și automatizare a lu
crărilor în vederea sporirii mai ac
centuate a productivității muncii, fo
losirea judicioasă a resurselor ma
teriale și a timpului de muncă.

Numeroși vorbitori au raportat în 
cuvintul lor asupra măsurilor luate 
de colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni pentru perfecționarea 
muncii, îmbunătățirea utilizării capa
cităților și suprafețelor de producție, 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției șl valorificarea superioară a ma
teriilor prime în concordanță cu in
dicațiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lu
cru efectuate în diverse unități.

în dezbateri au fost criticate, toto
dată, neajunsurile existente în activi

tatea unităților de producție, cerce
tare și proiectare, a unor centrale 
industriale și ministere, practicile 
birocratice ale unor organe centrale 
și unități economice, care de
termină ritmul lent de introducere a 
progresului tehnic în întreprinderi și 
sectoare de activitate.

Unii vorbitori au evidențiat lntîr- 
zierile care se manifestă în produc
ția noilor materiale calitativ su
perioare — îndeosebi a oțelurilor 
speciale — precum și deficiențele, 
existente in crearea și livrarea ma
terialelor solicitate de realizarea unor 
construcții durabile și ieftine.

Participanții la dezbateri au făcut, 
de asemenea, un mare număr do 
propuneri. Ele vizează, în principal, 
intensificarea muncii de cercetare 
științifică, sporirea contribuției a- 
cesteia la accelerarea progresului 
tehnic, elaborarea de noi tehnologii, 
îmbunătățirea calității produselor, fo
losirea rațională a resurselor din în
treaga economie națională, creșterea 
substanțială a productivității muncii 
și reducerea cheltuielilor materiale ; 
extinderea cercetării științifice asu
pra conducerii și organizării produc
ției și a muncii. Alte propuneri se 
referă la necesitatea realizării unei 
conlucrări mai strînse dintre cerce
tare, producție și învățămînt. Ia 
îmbunătățirea legăturilor de coo
perare dintre întreprinderile pro
ducătoare. dintre proiectant, exe
cutant și beneficiarul produsu
lui. în promovarea noilor cuce
riri ale tehnicii. în același timp, 
au fost făcute propuneri referitoare 
la întărirea sectoarelor de concepție 
și proiectare pentru asigurarea in 
timp util a documentațiilor necesare 
creării noilor produse și realizării ța 
termenele prevăzute a programului 
de investiții, la grăbirea introduceai 
metodelor moderne de calcul în pro
ducție, cercetare și proiectare, la 
creșterea sprijinului acordat de cen
tralele industriale întreprinderilor din 
subordine în extinderea sistemului in
formational. la inițierea unor relații 
de cooperare între unitățile de con
strucții de locuințe, de mobilă, tex
tile etc. în scopul satisfacerii mai 
bune a nevoilor populației.

Exprimindu-și totala adeziune fată 
de politica internă și internațională 
a Partidului Comunist Român, vorbi
torii s-au angajat în numele colecti
velor pe care le reprezintă să mun
cească neobosit pentru aducerea lâ 
îndeplinire a marilor sarcini care re
zultă din Expunerea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din proiectele de docu
mente ale Congresului consiliilor oa
menilor muncii.

în secțiunea pentru rela
ții economice externe și 
cooperare internațională, 
dezbaterile au prilejuit o aprofunda
tă si exigentă analiză a activității, 
examinîndu-se modul cum oamenii 
muncii realizează prevederile Con
gresului al XI-lea și indicațiile pre
țioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, acestui sector de activi
tate.

Vorbitorii au relevat. în mod deo
sebit. rolul esențial pe care il au 
in ridicarea pe o treaptă superioară 
a comerțului exterior și cooperării 
internaționale activitatea multilate
rală. neobosită a secretarului gene
ral al partidului, vizitele sale în di
ferite țări ale lumii, întîlnirile și 
convorbirile rodnice avute cu condu
cătorii din țări socialiste, țări în curs 
de dezvoltare și din alte țări.

S-a subliniat faptul că. pe baza 
rezultatelor remarcabile obținute de 
oamenii muncii in industrie, agricul
tură. cercetare științifică. în toate 
domeniile de activitate, comerțul ex
terior al României a înregistrat o 
puternică dezvoltare, structura ex
porturilor s-a îmbunătățit, s-a extins 
activitatea de cooperare economică 
internațională. Totodată, au fost cri
ticate o serie de aspedte negative din 
activitatea de comerț exterior, ca de 
pildă tendința de birocratizare a re
lațiilor dintre consiliile oamenilor 
muncii din centrale. Întreprinderi și 
ministerele tutelare. neasigurarea 
din timp cu contracte și comenzi 
ferme pentru produsele prevăzute în 
planul .de export, specificarea cu în
tirziere a unor importuri pentru 
investiții si producție de către uzi
ne. centrale și ministerele beneficia
re. ceea ce împiedică tratarea și ob
ținerea unor condiții avantajoase in 
efectuarea acestor importuri.

Reprezentanții consiliilor oameni
lor muncii care au luat cuvintul au 
făcut propuneri privind introducerea 
în producție de noi produse cu ’ 
grad tot mai ■ ridicat de prelucr; 
și reducerea exportului de semit - 
bricate, a produselor cu grad scă
zut de prelucrare. Participanții la 
discuții au cerut ca unitățile produ
cătoare să fie mai bine informate 
cu privire la modul și condițiile în 
care se folosesc produsele exporta
te, pentru a se putea aplica tehno
logia cea mai adecvată în realizarea 
acestor produse. Ei și-au exprimat 
hotărirea de a acționa pentru mobi
lizarea colectivelor de oameni ai 
muncii în realizarea, conform grafi
celor stabilite, a mărfurilor destina
te piețelor externe, la un înalt ni
vel tehnic și calitativ, evidențiindu- 
se necesitatea sporirii controlului a- 
supra calității mărfurilor, prin ex
tinderea autocontrolului muncitoresc.

Vorbitorii au făcut numeroase 
propuneri pentru realizarea în cit 
mai bune condiții a sarcinilor de 
export, subliniind în acest sens ne
cesitatea sporirii operativității in 
rezolvarea tuturor problemelor le
gate de contractarea și derularea 
mărfurilor la export, continuarea și 
extinderea practicii de a participa 
la prospectarea piețelor externe și 
la încheierea contractelor de export 
a reprezentanților autorizat! ai cen
tralelor și mai ales ai uzinelor, in
tensificarea acțiunii de inoheiere a 
unor contracte de lungă durată la 
export și import, astfel incit pre
gătirea și executarea producției să 
se poată face în bune condiții.

In ce privește importul de piese 
de schimb și accesorii s-a arătat că 
este dispersat foarte mult pe uni
tăți importatoare. S-a propus ca im
portul de piese de schimb și acce
sorii să fie făcut de același organ 
care importă instalația complexă, 
prevăzîndu-se în contractul extern 
asigurarea pieselor de schimb pen
tru perioada de funcționare a insta
lației. Aceasta nu trebuie însă să 
ducă la slăbirea preocupării pentru 
asimilarea in tară a unor piese de 
schimb.

In mod deosebit, participanții la 
dezbateri au subliniat necesitatea a- 
sigurării unui echilibru corespunză
tor între import și export, pentru a 
putea realiza o balanță comercială 
activă.
(Continuare în pag. a Vil-a)
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Relevînd importanta activității de 
import în realizarea obiectivelor pla
nului national unic de dezvoltare e- 
conomico-socială. vorbitorii si-au ex
primat hotărîrea de a înfăptui, in 
continuare. în cele mai bune condiții, 
programul de aprovizionare din im
port a economiei naționale cu mate
rii prime. în vederea reducerii la 
strictul necesar a importurilor, parti- 
cipantii au făcut propuneri concrete 
pentru produsele si tehnologiile pe 
care le vor asimila, contribuind ast
fel la diminuarea efortului valutar al 
tării.

înțelegînd rolul tot mai important 
al cooperării economice internaționale, 
participanții la dezbateri s-au angajat 
să acționeze cu toată energia pentru 
realizarea acordurilor si înțelegerilor 
convenite, în vederea extinderii sl 
diversificării acestei activități.

Subliniind însemnatele rezerve 
existente încă în reducerea cheltuie
lilor interne pentru producerea măr
furilor, vorbitorii au propus măsuri 
vizînd reproiectarea produselor, re
ducerea consumurilor specifice, creș
terea productivității muncii. înlocui
rea unor materiale deficitare cu ma
teriale noi, care să contribuie la va
lorificarea superioară a potențialului 
nostru economic.

Participantii au exprimat hotărîrea 
de a acționa și mai ferm pentru creș
terea substanțială a eficientei opera
țiunilor de comerț exterior, conside
red înfăptuirea acestui obiectiv o 
problemă centrală, o obligație zilnică, 
a tuturor factorilor răspunzători din 
sfera producției si comercializării 
mărfurilor.

Participanții la lucrările secțiunii 
s-au angajat să depună întreaga lor 
energie și pricepere pentru sporirea 
eficientei Întregii activități de comerț 
exterior și cooperare economică in
ternațională. au exprimat hotărîrea 
fermă de a milita pentru traducerea 
in viată a hotărîrilor Congresului 
consiliilor oamenilor muncii, conside- 
rind expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu ca o bază pentru întreaga 
' or activitate. îndreptată spre reali- 
atea integrală a prevederilor Con

gresului al Xl-lea al P.C.R.

în secțiunea pentru pro
blemele activității econo*  
mico-financiare și reali
zarea planurilor de ve
nituri și cheltuieli, p3*10*-  

pantii la dezbateri au subliniat pre
ocuparea constantă a partidului, a 
secretarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pentru perfectio
narea continuă a conducerii vieții 
economice și sociale, adincirea de
mocrației muncitorești, crearea ca
drului instituțional de participare 
mai activă și eficientă a tuturor oa
menilor muncii la conducerea trebu
rilor obștești. Ei au exprimat recu
noștința fierbinte, satisfacția si 
aprobarea unanimă față de progra
mul de creștere a nivelului de trai 
al populației, program ce asigură 
sporirea mai rapidă a veniturilor în 
comparație cu prevederile inițiale ale 
actualului cincinal, angajîndu-se. tot
odată. să depună eforturi susținute 
pentru creșterea suplimentară a pro
ductivității muncii în unitățile în. 
care își desfășoară activitatea.

Participantii la discuții au exami
nat activitatea desfășurată de con
siliile -oamenilor muncii, măsurile și 
acțiunile ce trebuie întreprinse pen
tru realizarea ' exemplară a planului 
pe acest an și a angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă. în con
dițiile creșterii continue a eficientei 
activității economice. Vorbitorii au 
subliniat că ridicarea generală a efi
cientei producției trebuie să se si
tueze în centrul preocupărilor con
siliilor oamenilor muncii din între
prinderi si centrale, ale organelor de 
conducere din ministere si instituții 
de sinteză economică.

Di nd o înaltă apreciere acțiunilor 
întreprinse din inițiativa conducerii 
partidului pentru economisirea fondu
rilor de investiții, creșterea indici
lor de utilizare a mașinilor si utila
jelor. perfecționarea tehnologiilor de 
fabricație, reproiectarea produselor, 
gospodărirea judicioasă a resurselor 
și mijloacelor financiare, vorbitorii 
au subliniat necesitatea de a se ac
ționa pentru întărirea gestiunii eco
nomice și consolidarea finanțelor 
unităților, respectarea disciplinei fi; 

■ nanciare de plan, introducerea unui 
regim strict de economii, combaterea 
oricăror manifestări de_ risipă Si de 
administrare defectuoasă a fonduri
lor materiale și bănești.

Abordînd, în spirit critic și auto
critic, modul în care consiliile oa
menilor muncii s-au preocupat de la
turile calitative ale producției mate
riale. de îmbunătățirea indicilor de 
eficiență, vorbitorii au scos în evi
dență unele neajunsuri in ceea ce 
î '-ivește asimilarea produselor noi, 

ducerea costurilor de producție și 
a cheltuielilor materiale, readucerea 
în circuitul economic a fondurilor 
imobilizate în activitatea de produc
ție și investiții, accelerarea vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante. 
Reprezentanții întreprinderilor și ai 
centralelor s-au angaiat să depună 
eforturi mai mari pentru utilizarea 
deplină a capacităților de producție, 
pregătirea si folosirea forței de mun
că. introducerea și promovarea pe 
scară largă a progresului tehnic, or
ganizarea pe baze științifice a pro
ducției și a muncii.

în luările de cuvint a fost reliefată 
justețea măsurilor luate de partid 
pentru promovarea fermă, la toate 
eșaloanele, a principiului muncii și 
conducerii colective. în acest context, 
s-a subliniat necesitatea perfecționă
rii în continuare a stilului și meto
delor de muncă ale consiliilor oame
nilor muncii, sporirii rolului adună
rilor generale în conducerea întregii 
activități, inclusiv economico-finân- 
clară și de realizare a planurilor de 
venituri și cheltuieli, din unități. 
Totodată, s-a cerut ca centralele, mi
nisterele și organele de sinteză să 
asigure toate condițiile ca întreprin
derile, consiliile de conducere ale 
acestora să-și poată concentra efor
turile asupra realizării sarcinilor de 
plan, în condiții de eficientă sporită.

în discuții, s-au făcut, de aseme
nea, propuneri care vizează, in prin
cipal. îmbunătățirea. în spiritul o- 
rientărilor și indicațiilor cuprinse in 
expunerea secretarului general al 
partidului, a unor reglementări în 
vigoare privind atribuțiile, compe
tentele și răspunderile ce revin or
ganelor de conducere colectivă. Ei 
s-au pronunțat pentru o delimitare 
mai precisă a acestora pe trepte or
ganizatorice in domeniul planificării 
și realizării producției. Investițiilor si 
activității de comerț exterior, apro
vizionării tehnico-materiale. precum 
și în domeniul financiar, bancar sl 
de preturi.

în luările lor de cuvint, partici
panții la lucrările secțiunii și-au ex
primat hotărîrea de a face totul pen
tru a îndeplini in mod exemplar sar
cinile ce le revin din magistrala ex
punere prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la congres, de a-și con
sacra întreaga capacitate și energie 

înfăptuirii obiectivelor stabilite de 
Congresul șl Xl-lea al partidului.

în secțiunea pentru pro
blemele muncii și conduce
rii colective, adîncirea și 
lărgirea democrației munci
torești, atragerea maselor 
la conducerea și organiza
rea întregii activități eco- 
nomico-sociale, participanta 
dezbateri au apreciat că actualul 
Congres al consiliilor oamenilor mun
cii reprezintă încă o expresie grăi
toare a preocupării consecvente a 
conducerii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu. pentru 
perfectionarea continuă a cadrului 
organizatoric de participare a oame
nilor muncii la conducerea vieții 
economice si sociale, pentru intensi
ficarea dialogului și consultării sis
tematice a maselor în procesul de 
conducere a societății.

în dezbateri s-a subliniat că ex
periența acumulată în perioada care 
a trecut de la instituționalizarea con
siliilor oamenilor muncii atestă pe 
deplin viabilitatea și trăinicia aces
tor organe deliberative de conduce
re. prin intermediul cărora se asigu
ră participarea nemijlocită a clasei 
noastre muncitoare — în dubla sa 
calitate de proprietară a mijloa
celor de producție și producătoare a 
bunurilor materiale — Ia conducerea 
activității economico-sociale. la buna 
gospodărire a întreprinderilor, la e- 
laborarea si înfăptuirea politicii 
partidului. S-a apreciat, totodată, 
capacitatea consiliilor oamenilor 
muncii de a soluționa cu competen
tă. multitudinea problemelor de pro
ducție. sociale si culturale, de a uti
liza în mod eficient mijloacele în
credințate de statul nostru unităților 
socialiste.

Participantii au reliefat că institu- 
tionalizarea Congresului consiliilor 
oamenilor muncii și crearea Consi
liului național al oamenilor muncii din 
industrie, construcții și transporturi 
vor determina ridicarea pe o treaptă 
calitativ superioară a activității orga
nelor de conducere colectivă, vor 
contribui la dezvoltarea spiritului re
voluționar și la creșterea simțului de 
răspundere în munca acestor orga
nisme.

S-au făcut, totodată, un important 
număr de propuneri, menite să ducă 
la îmbunătățirea activității organelor 
de conducere colectivă, la lichidarea 
neajunsurilor care mai persistă în 
munca lor. In acest sens, vorbitorii au 
făcut ample referiri la sarcinile care 
revin consiliilor oamenilor muncii în 
domeniul economic. S-a relevat cu 
pregnanță răspunderea ce revine 
consiliilor în direcția adoptării de 
măsuri energice privind : realizarea 
integrală și la timp a volumului 
mare de investiții prevăzute pentru 
acest an, utilizarea deplină a mașini
lor. utilajelor și suprafețelor de pro
ducție. aprovizionarea ritmică cu 
materii prime și materiale, reducerea 
mai accentuată a consumurilor ma
teriale și de energie, recuperarea și 
valorificarea sporită a resurselor e- 
nergetice secundare. îmbunătățirea 
permanentă a calității produselor, 
creșterea mai rapidă a productivității 
muncii, introducerea cu operativitate 
în producție a rezultatelor cercetării 
științifice.

Participantii au dat o înaltă apre
ciere recentelor hotărîri privind ma
jorarea retribuției personalului mun
citor — expresie a. grijii permanente 
a partidului pentru creșterea conti
nuă a nivelului de trai — exprimîn- 
du-și convingerea că măsurile stabi
lite vor contribui la o mobilizare și 
mai activă a oamenilor muncii la în
deplinirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin.

Vorbitorii au făcut, de asemenea, 
numeroase propuneri de îmbunătățire 
a stilului si metodelor de muncă a 
organelor de conducere colectivă. 
Astfel s-a relevat că la unele ședințe 
ale consiliilor, ordinea de zi a fost 
prea încărcată, s-au prezentat mate
riale neanalitice, cu caracter pur in
formativ, s-au dezbătut aspecte mă
runte. fără a se acorda atenția 
cuvenită problemelor majore, hotă- 
rîtoare pentru bunul mers al activi
tății. în unele cazuri, nu s-a urmărit 
realizarea propriilor hotărîri. nu s-au 
adoptat măsuri în acest sens. Consi
liile de control muncitoresc si comi
siile pe domenii nu sint folosite 
peste tot pe măsura posibilităților 
si cerințelor. S-au adus critici sti
lului si metodelor de muncă ale 
unor consilii de conducere din ca
drul centralelor si ministerelor, care 
nu reusesc întotdeauna să rezolve 
cu operativitate solicitările justifi
cate ale Unor întreprinderi.

în cadrul dezbaterilor s-au formu
lat propuneri vizînd crearea de or
gane de conducere colectivă și la 
nivelul secțiilor si fabricilor din ca
drul marilor întreprinderi si combi
nate. mărirea numărului reprezen
tanților oamenilor muncii în con
silii din rîndul celor care lucrează 
direct in producție, asigurarea unui 
sistem organizat de instruire si in
formare a membrilor consiliilor cu 
problemele conducerii. organizarea 
de schimburi de experiență la nive
lul județelor, centralelor si ramuri
lor de producție. Mai multe sugestii 
au privit reducerea formularisticii 
si îmbunătățirea sistemului infor
mational în scopul sporirii operativi
tății si eficientei deciziilor. în ace
lași timp, s-au făcut propuneri pri
vind îmbunătățirea cadrului legisla
tiv actual care reglementează activi
tatea acestor organisme. Totodată, 
vorbitorii au făcut numeroase su
gestii privind creșterea rolului con
ducător al organizațiilor de partid, 
lărgirea atribuțiilor sindicatelor, or
ganizațiilor U.T.C. și ale celorlalte 
organizații de masă.

Participantii si-au exprimat hotă
rîrea de a acționa cu fermitate pen
tru perfectionarea în continuare a 
stilului si metodelor de muncă ale 
consiliilor oamenilor muncii, astfel 
încît aceste organe de conducere să 
contribuie într-o măsură sporită la 
îndeplinirea sarcinilor care revin 
■unităților din industrie. construcții 
si transporturi în acest an si în în
tregul cincinal.

în secțiunea pentru pregă
tirea forței de muncă, ridi
carea calificării profesio
nale și perfecționarea ca
drelor Participanții la dezbateri au 
ănalizat realizările obținute oină acum

De la Ministerul Educației și Învățămîntului
Ministerul Educației și învătămîn- 

tului face unele precizări în legătură 
cu concursul de admitere în clasa a 
XI-a de liceu, cursuri de zi :

Absolvenții treptei I de liceu de la 
profilul mecanică care doresc să-si 
continue studiile în treapta a Il-a. in 
meseria de electromecanic, pot să a- 
leagă la concursul de admitere obiec
tul ..Tehnologia materialelor si lucră
rilor electrotehnice", prevăzut în nor
mele de admitere pentru profilul e- 

pe plan național și local, în acțiu
nile de asigurare și pregătire a for
ței de muncă, punind, totodată, in 
evidență noi căi și mijloace de îm
bunătățire a întregii activități pentru 
pregătirea forței de muncă, ridicarea 
calificării profesionale și perfecțio
narea cadrelor, corespunzător necesi
tăților cerute de înaintarea tot mai 
fermă a societății noastre pe calea 
progresului economic și social.

Apreciind în unanimitate că ridi
carea continuă a nivelului pregătirii ' 
profesionale și politice a cadrelor — 
pentru ca acestea să-și îndeplinească 
în cele mai bune condiții îndatoririle 
ce le revin în toate sectoarele de ac
tivitate — este una din cerințele 
mersului nostru înainte, pe calea 
progresului economic și social, vorbi
torii au subliniat că școlii, ca prin
cipal factor de formare a cadrelor, ii 
revin în actualele condiții sarcini și 
răspunderi din ce în ce mai mari. Le
gat de aceasta s-a relevat că recentele 
măsuri aprobate de plenara Comite
tului Central al Partidului privind 
perfecționarea organizării și funcțio
nării învățămîntului general, liceal, 
profesional și superior vor asigura o 
legătură mai strinsă a învățămîntului 
cu producția, pregătirea mai temeinică 
a tineretului patriei noastre. în con
cordantă cu nevoile economiei națio
nale și vieții sociale, integrarea .mal 
rapidă a absolvenților în producție, 
pentru a răspunde mai bine nevoilor 
actuale și de perspectivă ale între
prinderilor în realizarea sarcinilor 
cantitative și mai ales a laturilor ca
litative ale acestora.

O atenție deosebită au acordat par
ticipantii la dezbateri pregătirii ca
drelor de muncitori cu înaltă califi
care și de specialiști competenti. apti 
să facă față complexelor sarcini ale 
revoluției tehnico-știintifice. arătînd 
că, în fiecare județ, oraș, unitate eco
nomică, valorificîndu-se în primul 
rînd resursele existente de cadre pe 
plan local au fost cuprinși, potrivit 
pregătirii lor actuale, in forme diferi
te de perfecționare — licee, școli, 
ucenicia la locul de muncă, cursuri 
de scurtă durată, cicluri de expuneri 
tematice, concursuri profesionale, 
schimburi de experiență — un număr 
mare de muncitori, maiștri, tehni
cieni și cadre cu pregătire superioară, 
urmărindu-se și pe această cale ridi
carea nivelului de calificare a forței 
de muncă, cuprinderea unui număr 
sporit de femei în activitatea produc
tivă și crearea de condiții din ce în 
ce mai bune pentru perfectionarea 
calificării lor.

Participantii la discuții au analizat 
în spirit critic si autocritic contribu
ția adusă de consiliile oamenilor 
muncii la asigurarea, calificarea și 
perfecționarea pregătirii profesionale 
a forței de muncă în concordantă cu 
sarcinile economice, cu cerințele ac
tuale și de viitor ale producției. A 
fost evidențiată experiența pozitivă 
obținută in acest domeniu. De
legații au subliniat, de asemenea, 
că activitatea consiliilor oamenilor 
muncii, care se desfășoară sub con
ducerea directă a organizațiilor de 
partid și într-o strînsă colaborare cu 
organele de sindicat, organizațiile de 
tineret și femei, s-a axat pe proble
me majore ale colectivelor în care 
muncesc, legate de ridicarea califică
rii întregului personal, de reducerea 
la strictul necesar a personalului 
auxiliar și neproductiv și de trecere 
a surplusului în producția materială, 
precum și de întărirea ordinii si dis
ciplinei. creșterea răspunderii în 
aplicarea legislației și solutionarea 
problemelor sociale ale oamenilor 
muncii.

Au fost, totodată, analizate și o 
serie de neajunsuri manifestate în 
activitatea organelor de conducere 
colectivă ale unor întreprinderi, cen
trale. consilii populare și ministere, 
care nu au contribuit in măsura po
sibilităților de care dispun si la ni
velul responsabilității de care trebuie 
să dea dovadă, la asigurarea inte
grală și la timp a necesarului de ca
dre calificate, în special pentru unele 
meserii încă deficitare, cît si pentru 
obiectivele noi. cerință care se ma
nifestă mai accentuat în județele ce 
vor cunoaște în acest cincinal un 
ritm mai înalt de industrializare.

în cadrul discuțiilor s-au făcut si 
numeroase propuneri menite .să ducă 
la îmbunătățirea activității de asi
gurare, pregătire si perfecționare a 
forței de muncă prin corelarea strictă 
a pregătirii muncitorilor calificați 
pentru noile obiective economice cu 
termenele de punere în funcțiune a 
acestora ; organizarea, în marile în
treprinderi. de ateliere-scoală. ne
cesare calificării si perfecționării 
continue a forței de muncă, cores
punzător progreselor tehnicii actuale.

Alte propuneri se referă la per
fecționarea activității consiliilor oa
menilor muncii. în executarea atribu
țiilor conferite de lege, la îmbunătă
țirea muncii de selecționare și pro
movare a cadrelor pe diferite niveluri, 
corespunzător nevoilor producției, la 
dezvoltarea bazei materiale a invătă- 
mintului, in vederea asigurării con
dițiilor pentru buna desfășurare a 
practicii îh producție a elevilor si 
studenților, asigurarea cadrelor di
dactice de specialitate si a materia
lelor documentare de studiu.

Scoțînd în evidență importanța 
deosebită pe care partidul si statul 
nostru, personal tovarășul Nicolae 
Ceausescu, o acordă educării comu
niste a tineretului patriei noastre, 
formării omului nou. multi vorbitori 
au pus un accent deosebit pe inten
sificarea muncii politico-educative 
care trebuie să se desfășoare in mod 
organizat în fiecare întreprindere, la 
fiecare loc de muncă, sub condu
cerea organizațiilor de partid și cu 
sprijinul ‘efectiv al organizațiilor 
U.T.C.. sindicatelor si celorlalte or
ganizații obștești.

Exprimînd hotărirea fermă a con
siliilor oamenilor muncii, a tuturor 
lucrătorilor din întreprinderile pe 
care le reprezintă, de a traduce in 
viată sarcinile si prevederile progra
mului de asigurare și pregătire a 
forței de muncă, vorbitorii s-au an
gajat să depună toate eforturile 
pentru realizarea integrală a Progra
mului stabilit de Congresul al Xl-lea 
al P.C.R.. a sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile Congresului consiliilor 
oamenilor muncii, din Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
acest mare forum al clasei noastre 
muncitoare, principala promotoare a 
progresului economico-social al pa
triei.

lectrotehnică, sau obiectul ..Tehnolo
gia materialelor", studiat la profilul 
mecanică.

Absolvenții treptei I de la fostul 
profil umanist care vor să-și conti
nue studiile în treapta a Iî-a la un 
liceu de științe ale naturii pot sus
ține concursul de admitere la disci
plinele : Cunoștințe economice și cu
noștințe social-politice (scris) : Limba 
și literatura română (scris si oral).

MESAJE DE CONDOLEANȚE
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
în legătură cu decesul mamei dumneavoastră vă exprim sentimentele 

mele de profundă compasiune.
ERICH HONECKER

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat de tristul eveniment care a avut loc în familia dumneavoastră 
și dorim să vă transmitem cele mai sincere condoleanțe din partea comu
niștilor spanioli și a noastră personal.

DOLORES IBARRURI
SANTIAGO CARRILLO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Aflînd cu multă mîhnire de doliul pe care l-ați suferit prin încetarea 
din viață a mamei dumneavoastră, vă rog să primiți, domnule președinte, 
împreună cu sincerele mele condoleanțe, expresia viei mele simpatii.

VALERY GISCARD DESTAING

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost puternic impresionat de trista știre a decesului mamei dum
neavoastră. Vă rog să primiți, dragă prietene. în numele meu și al po
porului egiptean cele mai profunde condoleanțe și sinceră compasiune.

MOHAMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mare si bun prieten, am fost profund mișcat la aflarea tristei vești 
despre încetarea din viată a iubitei dumneavoastră mame, doamna Alexandra 
Ceaușescu. și doresc în numele guvernului și poporului liberian, precum 
și în numele meu să vă exprim dumneavoastră și familiei sincere condoleanțe.

Fie ca cei care deplîng această pierdere ireparabilă să găsească puterea 
și curajul necesar, precum și alinarea de care au nevoie și fie ca sufletul 
ei să se odihnească în deplină liniște.

Cu asigurarea reînnoită a celei mai înalte stime și considerații.
WILLIAM TOLBERT jr.

Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu tristețe despre decesul mamei dumneavoastră.
Poporul meu mi se alătură în a transmite Excelenței Voastre profunda 

noastră compasiune și sincere condoleanțe.
Dumnezeu să binecuvînteze sufletul ei, iar dumneavoastră să vă dea 

multă sănătate.
HUSSEIN I

Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Excelenței Sale
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am aflat cu surprindere vestea încetării din viată a demnei și respec

tatei dumneavoastră mame. Poporul congolez și eu personal vă adresăm 
condoleantele noastre cele mai sincere. în această dureroasă încercare pe 
care o depling toti cei care vă cunosc, vă' asigurăm de întreaga noastră 
compasiune și vă rugăm să transmiteți familiei dumneavoastră îndoliate 
expresia profundei noastre întristări.

Cu înaltă si frățească considerație,

Colonel JOACHIM YHOMBO OPANGO
Președintele Republicii Populare Congo

Vizita primului ministru al Guvernului Republicii Burundi, 
locotenent-colonel Edouard Nzambimana

Marți au continuat în Capitală 
convorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu. și primul ministru al Gu
vernului Republicii Burundi, locote
nent-colonel Edouard Nzambimana.

Au fost examinate unele acțiuni de

Dineu oferit de primul ministru al
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a oferit, marți, un 
dineu oficial în onoarea primului 
ministru al Guvernului Republicii 
Burundi, locotenent-colonel Edouard 
Nzambimana.

Au participat tovarășii Emil Drâ- 
gănescu, Gheorghe Oprea. Ion Pătan. 
viceprim-miniștri ai guvernului. Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Angelo Miculescu. viceprim-minlstru 
al guvernului. George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe; Constan
tin Băbălău. ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, alte 
persoane oficiale române.

Au luat parte Gaspard Emery Ka- 
renzo. ministrul geologiei, minelor si 
industriei. Ladislas Barutwanayo. mi
nistrul transporturilor și aeronauti
cii. celelalte persoane oficiale care il 
însoțesc pe primul ministru burundez.

în continuarea vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în țara noastră, 
primul ministru al Guvernului Re‘- 
publicii Burundi, locotenent-colonel 
Edouard Nzambimana. a fost marți 
oaspetele unor unități economice și 
de învătămînt din Capitală. Au fost 
vizitate întreprinderile ..Autobuzul", 
I.A.S. ..30 Decembrie". ..Semănătoa
rea" și „Electronica", precum și In
stitutul politehnic. Cu acest prilej au 
fost apreciate in mod deosebit reali
zările acestor unități, componente 
reprezentative ale economiei și in- 
vătămîntului superior din Capitală, 
un interes special fiind manifestat 
fată de o serie de mașini si produse 
tehnice pe care țara noastră le ex
portă în Burundi.

Premierea unor localități fruntașe 
în întrecerea patriotică pentru buna gospodărire

întrecerea patriotică pentru înfru
musețarea și buna gospodărire a mu
nicipiilor, orașelor și comunelor pe 
anul 1976, care, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor locale de 
partid și de stat, a antrenat la nu
meroase acțiuni pentru realizarea u- 
nor lucrări de interes social-cultural 
și pentru ridicarea nivelului gospo
dăresc al localităților mase largi de 
cetățeni din întreaga țară, s-a înche
iat cu următoarele rezultate : pe lo
cul I — municipiile Timișoara și Că
lărași, orașele Buhuși și Titu, co
munele Gruiu, județul Ilfov, Valu 
lui Traian, județul Constanța, Grivi- 
ța, județul Ialomița, Cojasca, jude
țul Dîmbovița, Valea Stanciului, ju
dețul Dolj, Tudor Vladimirescu, ju
dețul Brăila, Slobozia, județul Argeș, 
Odoreu, județul Satu Mare, Drăgă- 
nești-Vlașca, județul Teleorman, și 
Miercurea Sibiului, județul Sibiu ; 
pe locul II — municipiile Iași și Dej. 
orașele Cărei și Vașcău, comunele 
Văleni, județul Olt. Scinteia. județul 
Iași. Variaș, județul Timiș. Satulung, 
județul Maramureș. Verești, județul 
Suceava, Ștefănești, județul Botoșani,

De azi, în parcul sportiv „Progresul" 

întrecerile Balcaniadei de tenis
începînd de astăzi și pină dumini

că, pe terenurile din parcul sportiv 
„Progresul" din Capitală se vor des
fășura întrecerile celei de-a XXII-a 
ediții a Balcaniadei de tenis, la care 
participă echipele feminine și mas
culine ale României, Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei și Turciei.

Selecționatele țării noastre, cam
pioane balcanice la ediția de anul 
trecut, disputată la Belgrad, se în
scriu și în prezent printre favoritele 
întrecerilor. Din formația feminină 
fac parte cunoscutele jucătoare Flo
rența Mihai (cîștigătoarea recentului 
turneu de la Baastad) și Virginia Ru- 
zici, precum și Elena Popescu. For

cooperare în domeniile industrial si 
agricol. convenindu-se măsurile 
concrete care vor fi întreprinse de 
cele două părți pentru realizarea 
acestora.

Cu acest prilej s-a procedat la un 
scurt schimb de păreri asupra unor

Au fost prezenți Gheorghe Barbu, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Bujumbura, și Libere 
Ndabakwaje. ambasadorul Republicii 
Burundi la București.

în toasturile rostite în timpul 
dineului, primul ministru al guvernu
lui român, Manea Mănescu. si pri
mul ministru al guvernului burundez. 
Edouard Nzambimana. au subliniat 
cu deosebită satisfacție dezvoltarea 
continuă pe care o cunosc relațiile de 
prietenie si colaborare dintre țările 
noastre, relevînd rolul hotâritbr pe 
care .îl a.u în intensificarea, aceștorâ 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Republicii 
Burundi. colonel Jean Baptiste 
Bagaza.

Au fost reliefate, de asemenea, 
cooperarea româno-burundeză ne 
planul vieții internaționale, contribu
ția activă a celor două țări la înfăp-

★
în cursul dimineții, primul minis

tru al Guvernului Republicii Bu
rundi. locotenent-colonel Edouard 
Nzambimana. a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Burundi. A fost vizitată 
anoi rotonda monumentului.

La solemnitate au participat 
Gheorghe Dobra, prim-adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamentală

Schela, județul Galați, Turceni, ju
dețul Gorj, Jilava, municipiul Bucu
rești, și Posești, județul Prahova ; pe 
locul III — municipiile Drobeta 
Turnu-Severin și Petroșani, orașele 
Cîmpulung Moldovenesc și Năsăud, 
comunele Săcuieni. județul Bihor, 
Costești, județul Vaslui, Răucești, ju
dețul Neamț, Vinga, județul Arad. 
Livezile, județul Mehedinți. Vulcan, 
județul Brașov, Sînzieni. județul Co- 
vasna, Făurești, județul Vîlcea, Glim- 
boca. județul Caraș-Severin, și Hida, 
județul Sălaj.

★
Pentru rezultatele deosebite obți

nute în anul 1976 și ocuparea locu
rilor I, II și III în întrecerea patrio
tică pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a municipiilor, orașelor și 
comunelor, prin decret prezidențial 
au fost conferite „Ordinul Muncii" 
clasa I localităților care s-au clasat 
pe locul I. „Ordinul Muncii" clasa 
a Il-a localităților clasate pe locul 
II și „Ordinul Muncii" clasa a III-a 
localităților clasate pe locul III.

(Agerpres)

mația masculină cuprinde pe Dumi
tru Hărădău. Traian Marcu și Ma
rian Mirza.

Din rindul oaspeților se detașează 
prin palmaresul său tenismana iugo
slavă Mima Jausovec, învingătoare 
în acest an la turneul de la Roland 
Garros, cotată printre cele mai bune 
jucătoare din lume.

Astăzi, în prima zi a competiției, 
cu începere de la ora 14.30. sînt pro
gramate următoarele întilniri : Ro
mânia — Turcia ; Grecia — Iugo
slavia (la masculin) și Iugoslavia — 
Grecia ; Bulgaria — Turcia (la fe
minin). 

probleme actuale ale vieții interna
ționale.

în aceeași zi. între cele două dele
gații au avut loc convorbiri pe grupe 
de lucru. în cursul cărora au fost 
întocmite programe concrete de ac
țiuni ‘pentru realizarea obiectivelor 
convenite de către cei doi premieri.

guvernului român
tuirea unei noi ordini economice si 
politice mondiale, la instaurarea unor 
relații echitabile între state, bazate 
pe respectarea independentei si su
veranității fiecărei țări, sprijinul lor 
activ la lupta dreaptă a popoarelor 
africane împotriva colonialismului și 
neocolonialismului.

Cei doi prim-miniștri au toastat 
în sănătatea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui Repu
blicii Burundi, colonel Jean Baptista 
Bagaza. pentru dezvoltarea relațiilor 
fructuoase statornicite între Româ
nia și Burundi, pentru întărirea si 
diversificarea relațiilor prietenești 
dintre poporul român si ponorul 
burundez. în interesul comun al cau
zei păcii, colaborării si înțelegerii 
intre națiuni.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

româno-burundeză de cooperare e- 
conomică și tehnică. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Gheorghe Dumitru, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al Municipiului 
București.

Au participat, de asemenea. Gas
pard Emery Karenzo. ministrul geo
logiei. minelor si industriei, pre
ședintele părții burundeze in comi
sie. si Ladislas Barutwanayo. minis
trul transporturilor și aeronauticii. 
Au fost de fată Gheorghe Barbu. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al tă
rii noastre la Bujumbura, și Libere 
Ndabakwaje, ambasadorul Republi
cii Burundi la București.

(Agerpres)

Plenara Consiliului Central
al U.G.S. R.

Marți după-amiază a avut loc 
plenara Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

Pe baza raportului privind activita
tea organelor sindicale pentru mobi
lizarea oamenilor muncii la îndeplini
rea planului de dezvoltare economică 
și socială a României pe 1977 și in 
vederea pregătirii condițiilor pentru 
realizarea olanului national unic pe 
1978. plenara a dezbătut activita
tea sindicatelor în domeniul econo
mic si sarcinile ce le revin în lu
mina expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la primul Congres al 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustrie. construcții si transporturi, 
pentru creșterea participării lor la 
înfăptuirea marilor obiective ale cin
cinalului revoluției tehnico-stiinți- 
fice. Au mai fost dezbătute Rapor
tul privind sarcinile ce revin orga
nelor si organizațiilor sindicale din 
programul de creștere a retribuției 
si altor venituri, a nivelului de trai 
al populației în cincinalul 1976—1980, 
aprobat de Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.R. din 28—29 iunie a.c. ; 
Raportul cu privire la compoziția și 
mișcarea cadrelor sindicale în anul 
1976 ; Raportul cu privire la efecti
vul. compoziția membrilor si struc
tura organizatorică a sindicatelor la 
data de 31 decembrie 1976 si Rapor
tul privind participarea formațiilor 
artistice si a cercurilor de creație 
ale sindicatelor la Festivalul națio
nal al educației si culturii socia
liste „Cintarea României".

La încheierea dezbaterilor a luat 
cuvintul tovarășul Gheorghe Pană, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Plenara Consiliului Central al 
U.G.S.R. a adresatComitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te
legramă în care se spune : în cen
trul dezbaterilor plenarei s-au aflat 
Permanent indicațiile si sarcinile, 
de o deosebită însemnătate, cuprinse 
în magistrala dumneavoastră expu
nere la primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii. Manifestîndu-și 
totala adeziune la politica partidu

Cronica zilei
Marți dimineața a părăsit Capitala 

Simone Veil, ministrul sănătății și 
asigurărilor sociale al Franței, care, 
la invitația Ministerului Sănătății, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Nicolae Nicolaescu, 
ministrul sănătății, de alți membri 
ai conducerii ministerului.

Au fost prezenți Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

în timpul șederii în tara noastră, 
ministrul francez a purtat convorbiri 
la Ministerul Sănătății și a vizitat o 
serie de unități spitalicești, obiective 
social-culturale din Capitală și jude
țul Suceava.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Fran

ței, Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat, 
marii după-amiază. in Capitală o ma
nifestare culturală.

Prof. univ. dr. Romul Munteanu, 
directorul editurii „Univers", a 
prezentat, în alocuțiunea rostită 
cu acest prilej, bogăția tradițiilor 
civilizației franceze, schimbul de 
valori culturale promovat de Româ
nia și Franța în interesul unei 
mal bune cunoașteri și apropieri 
între cele două popoare. în con»; 
tinuare au fost vizionate filme docu
mentate. ; producții ale studiourilor 
franceze.

La manifestare au participat loan 
Botar, secretar al I.R.R.C.S., acad. 
Șerban Cioculescu. vicepreședinte al 
Asociației de prietenie România — 
Franța, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, alti oameni de 
artă și cultură, un numeros public.

Au fost de fată Raoul Delaye. am
basadorul Franței la București, și 
membri ai ambasadei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 iulie. In țară : Vremea va con
tinua să se încălzească, mai ales în re
giunile din vestul țârii. Cerul va fi va
riabil. Averse locale, însoțite de des
cărcări electrice, vor cădea mai aies în 
zonele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 și 
20 de grade, iar cele maxime între 22 
și 30 de grade, mai ridicate în vest. 
In București : Vremea va continua să 
se încălzească treptat. Cerul va fi va
riabil. Ploaie de scurtă durată în pri
mele zile. Vînt slab pînă la potrivit.

lui. hotărîrea fermă de a acționa 
pentru dezvoltarea în ritm susținut 
a economiei naționale si creșterea 
venitului national, factor primordial 
de ridicare’ a nivelului de trai al 
poporului, participantii la plenară — 
români. maghiari. germani și de 
alte naționalități — au exprimat vo
ința organelor si organizațiilor sin
dicale de a consacra întreaga lor 
activitate, organizatorică si politico- 
educativă. mobilizării oamenilor 
muncii pentru punerea în valoare, 
la un nivel superior, a potențialului 
economiei noastre, folosirea inten
sivă a capacităților de producție și 
sporirea productivității muncii, va
lorificarea rațională a bazei de ma
terii prime si energetice, a tuturor 
resurselor.

însusindu-ne întru totul observa
țiile si prețioasele dumneavoastră 
indicații, vă asigurăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că sin
dicatele se vor preocupa mai intens 
de soluționarea problemelor sociale, 
aplicarea legislației muncii și îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de viată. în conformitate cu politica 
generală a partidului și statului, 
realizind exemplar sarcina încredin
țată de partid de a organiza si răs
punde direct de efectuarea contro
lului muncitoresc de masă, a auto
controlului oamenilor muncii.

Participantii la plenară si-au ex
primat. totodată. în numele mem
brilor de sindicat, adînca mulțumire 
si recunoștință pentru măsurile cu
prinse în Programul de creștere a 
retribuției si altor venituri, a nive
lului de trai al populației în cinci
nalul 1976—1980. inițiat de dumnea
voastră. mult iubite si stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. și adoptat 
de recenta plenară a C.C. al P.C.R.

Pornind de la faptul că îndepli
nirea mărețelor obiective econo
mico-sociale impune o permanentă 
preocupare pentru dezvoltarea con
științei socialiste, pentru afirmarea 
spiritului de inițiativă in muncă și 
a sentimentelor de fierbinte patrio
tism. participantii la plenară au 
analizat si au adoptat măsuri con
crete privind îmbogățirea conținu
tului întregii activități politico-edu
cative și cultural-artistice.

(Agerpres)
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Mesajul de salut adresat de președintele 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu

SOFIA Tovarășul Todor Jivkov
a primit delegația parlamentară română

Fxpplpntpi Salp
Domnului FAZAL ELAHI CHAVDHRI

întrunirea celei de-a . patra sesiuni a Consiliului econo
mic româno-american îmi oferă plăcutul prilej de a 
adresa tuturor participanților la această importantă reu
niune salutul meu cordial. împreună cu cele mai bune urări 
de succes în desfășurarea lucrărilor și în întreaga activitate 
consacrată promovării schimburilor și cooperării economice 
între Republica Socialistă România și Statele Unite ale 
Americii.

Sint bucuros să constat că și în perioada care a trecut 
de la precedenta sesiune a consiliului, în ciuda efectelor 
nefavorabile ale perturbărilor intervenite in sistemele 
economice și financiare pe plan mondial, schimburile ro- 
mâno-americane au continuat să sporească, inregistrin- 
du-se unele realizări pozitive Pe baza rezultatelor obți
nute pină acum și finind seama de sensul și dinamica 
dezvoltării relațiilor reciproce, se poate aprecia că există 
premise reale pentru atingerea obiectivului pe care ni 
l-am propus — realizarea pină in 1980 a unui volum total 
anual al schimburilor de un miliard dolari.

în acest cadru, aș dori să relev contribuția efectivă 
adusă de Consiliul economic româno-american, atit ca fo
rum de dezbatere, cit și prin activitatea concretă depusă 
de firmele și întreprinderile componente, la identificarea 
posibilităților si la stimularea interesului pentru extin
derea colaborării, ceea ce. în unele cazuri, s-a materia
lizat in acțiuni concrete, înscriindu-se în activul rapor
turilor româno-americane. De altfel, însăși practica re
lațiilor internaționale in epoca modernă demonstrează că 
lărgirea și adincirea relațiilor economice, diversificarea 
domeniilor și formelor de colaborare reciproc avantajoasă 
duc. in ultimă instanță, la îmbunătățirea climatului poli
tic, favorizează soluționarea în spirit constructiv a pro
blemelor și in alte sfere de activitate.

Principiile înscrise in documentele comune româno- 
americane, prevederile Acordului comercial intrat în vi

goare în august 1975, prin care țările noastre își acordă 
reciproc clauza națiunii celei mai favorizate, precum și 
Acordul pe termen lung de cooperare economică, indus
trială și tehnică încheiat la începutul acestui an creează 
o bază bună pentru noi progrese pe calea dezvoltării re
lațiilor bilaterale, în interesul ambelor noastre popoare. 
Este dorința noastră de a asigura acestor relații o per
spectivă clară, de lungă durată, care să le confere stabi
litate și siguranță, să permită angajarea unor acțiuni de 
anvergură prin promovarea unor forme moderne de coo
perare in producție, cercetare și desfacere, atit in cadru 
bilateral, cit și pe terțe piețe.

Am deplina convingere că. prin eforturi comune, făcînd 
permanent dovada spiritului de înțelegere și colaborare, 
membrii Consiliului economic româno-american pot aduce 
o reală contribuție la transformarea raporturilor dintre 
țările noastre intr-un exemplu de conlucrare rodnică in
tre două țâri cu mărimi, potențiale și sisteme sociale 
diferite.

în ceea ce ne privește, sintem hotărîți să acționăm în 
continuare pentru amplificarea colaborării cu Statele Unite 
in cadrul dezvoltării generale a relațiilor României cu 
toate statele, pe baza egalității și respectului reciproc, cu 
convingerea că ne aducem și pe această cale contribuția 
la statornicirea unor principii și practici democratice în 
viața internațională, la depășirea fenomenului subdezvol
tării și edificarea unei noi ordini economice și politice pe 
plan mondial.

Urez incă o dată succes deplin lucrărilor actualei se
siuni a consiliului, exprimîndu-mi încrederea că dezba
terile și concluziile sale vor fi in măsură să dea un nou 
impuls dezvoltării schimburilor și cooperării economice 
dintre România și Statele Unite, corespunzător interese
lor celor două popoare, ale cauzei păcii, înțelegerii și pro
gresului in lume.

SOFIA 12 (Agerpres). — Tovarășul 
Todor Jivkov. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat a! Republicii Populare Bul
garia. a primit delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Ni
colae Giosan, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele M.A.N.. care 
face o vizită oficială de prietenie în 
Republica Populară Bulgaria.

Cu acest prilej, a fost transmis din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un cald mesaj de 
urări de sănătate si fericire tovarășu
lui Todor Jivkov. iar poporului bul
gar vecin si prieten urarea de a ob
ține succese tot mai mari pe calea 
făuririi societății socialiste dezvoltate.

Mulțumind cu căldură. tovarășul 
Todbr Jivkov a adresat, la rindul său.

tovarășului Nicolae Ceausescu cele 
mai bune urări de sănătate, fericire 
și de noi izbînzi în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te in România.

în timpul primirii s-a exprimat de 
ambele părți satisfacția fată de cursul 
ascendent al relațiilor frățești de co
laborare pe multiple planuri dintre 
România și Bulgaria, dorința comună 
ca aceste relații să se dezvolte conti
nuu, în spiritul înțelegerilor la nivel 
înalt, spre binele popoarelor român și 
bulgar. în interesul cauzei generale a 
socialismului, securității și păcii. în 
context, s-a evocat contribuția pe 
care parlamentele celor două țări sîiit 
chemate s-o aducă la promovarea 
conlucrării fructuoase dintre popoare
le român și bulgar.

La întrevedere a participat Vladi
mir Bonev. membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria.

A fost de fată ambasadorul român 
la Sofia. Trofin Simedrea.

în Camera Deputaților a parlamentului italian

DEZBATERI PE MARGINEA DOCIIMENTM COMUN 
prezentai de partidele din „arcul constituțional"

Mesajul de salut adresat de președintele 

Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter
Sint bucuros să salut pe membrii Consiliului economic 

româno-american cu ocazia celei de-a patra intilniri și. 
in mod deosebit, să urez bun venit delegației române in 
Statele Unite.

Luna trecută am trimis Congresului recomandarea mea 
de a extinde pentru încă un an derogarea pentru Româ
nia, conform secțiunii 402 a Legii comerțului, asigurînd 
astfel continuarea tratamentului clauzei națiunii celei mai 
favorizate și a Acordului comercial româno-american.

Acest acord a constituit un pas important în normali
zarea relațiilor noastre comerciale, și extinderea sa . va 
servi in viitor la promovarea reciprocă a beneficiilor 
creșterii comerțului bilateral dintre țările noastre.

Participarea la această sesiune a consiliului a unor 
inalți oficiali din cercurile economice și de afaceri re
flectă importanța pe care ambele părți o acordă dezvol
tării susținute a relațiilor noastre economice și comer
ciale.

Aceste eforturi întreprinse pe parcursul ultimilor trei 
ani, pentru a favoriza extinderea comerțului româno- 
american, au constituit o forță pozitivă în această dez
voltare și profit de acest prilej pentru a asigura pe toți 
cei asociați in consiliu de întregul sprijin al guvernului 
nostru.

Fie ca aceasta să constituie o conferință fructuoasă și 
încununată de succes pentru toți participanții.

★ ★ *

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Am fost profund îndurerat de știrea privind ploile torențiale care s-au 
abătut asupra Pakistanului și care au cauzat numeroase pierderi de vieți 
omenești și de bunuri materiale.

în numele poporului si guvernului român, al meu personal, vă exprim 
dumneavoastră și populației din zona afectată cele mai profunde sentimente 
de. compasiune. Sint convins că poporul pakistanez va depăși urmările 
acestei calamități naturale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării 
centenarului

Independenței de stat 
a României

DE PRETUTINDENI

La New York au început lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a Consiliului 
economic româno-american.

La sesiune participă reprezentanți 
a peste 70 de firme americane, ai u- 
nor departamente guvernamentale ale 
Statelor Unite, precum și ai organi
zațiilor și organismelor românești de 
comerț exterior. Pe agenda discuții
lor figurează probleme de interes re
ciproc cu privire la dezvoltarea rela
țiilor economice și de cooperare intre 
Statele Unite1 ale Americii și Repu
blica Socialistă România.

Participanților la sesiune le-au fost 
prezentate mesajele de salut ale pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Jimmy 
Carter, care au fost primite cu deo
sebită satisfacție de membrii celor 
două delegații si participanții la lu
crările sesiunii.

Sec'tia americană a consiliului a 
hotărit să transmită Congresului a- 
merican un mesaj în care se solicită 
prelungirea aplicării clauzei națiunii 
celei mai favorizate în relațiile eco
nomice dintre S.U.A. și România.

In continuare, președinții celor două

secțiuni ale consiliului. Vasile Volo- 
șeniuc, președintele Consiliului de ad
ministrație al Băncii Române de Co
merț Exterior, și Milton Rosenthal, 
președintele corporației ..Engelhardt 
minerals and chemical", au trecut in 
revistă progresul realizat în colabora
rea economică bilaterală, precum și 
posibilitățile existente pentru ampli
ficarea în continuare a relațiilor de 
comerț și cooperare dintre firmele a- 
raericane și organizațiile de comerț 
exterior românești.

Lucrările consiliului continuă.

ROMA. — Marti după-amiază au 
inceput în Camera Deputaților a 
parlamentului italian dezbaterile 
asupra moțiunii cu^ privire la progra
mul economic, social si în domeniul 
ordinii publice, adoptat de conduce
rile celor șase partide ale „arcului 
constituțional". în cadrul dezbaterilor 
vor lua cuvîntul principalii lideri ai 
partidelor democrat-cresfin (de gu- 
vernămint). comunist, socialist, so
cialist-democratic. republican si lilx - 
ral — acestea. din urmă sustinind. 
din motive diferite in parlament, 
prin abținerea de la vot. cabinetul 
monocolor minoritar.
' Moțiunea ce rezumă programul pa

rafat de secretarii celor sase partide 
a fost prezentată zilele trecute parla
mentului. în comun, de șefii grupuri
lor parlamentare ale partidelor men
ționate. în ședința de marți a Ca
merei deputaților. Giovanni Galloni. 
secretar adjunct al P.D.C.. a dat ci
tire documentului. Se așteaptă ca 
dezbaterile să se încheie vineri, fără 
un vot de încredere sau de neîncre
dere in guvern — relevă agenția 
A.N.S.A.. precizînd că este vorba in 
fapt despre o confruntare parlamen
tară asupra conținutului unor măsuri 
urgente ce trebuie adoptate pentru 
soluționarea dificultăților prin care 
trece în prezent Italia, cele sase 
partide intenționînd să încredințeze 
realizarea acestor măsuri cabinetului 
condus de Giulio Andreotti.
intr-o declarație a primului 
reluată marți de agenția 
acesta sublinia consistenta 
intre cele șase partide.

ca pe „un efort meritoriu dc căutare 
a punctelor de convergentă, intr-un 
cadru democratic, deși rămine un 
spațiu larg pentru confruntare".

„Dezbaterile initiate marți în Ca
mera Deputaților — comentează 
agenția italiană de presă citată — 
prezintă și un aspect nou. definit de 
unele forțe politice ca istoric. întrucit 
este prima dată într-o perioadă de 
30 de ani cînd forțele democratice — 
inclusiv comuniștii — prezintă un 
document matur, după tratative în
delungate. care le angajează în reali
zarea unui program comun de însă
nătoșire a vieții economice si sociale 
a tării".

WASHINGTON. — La Universita
tea Berkeley din statul California a 
avut loc un simpozion dedicat gindi- 
rii sociale românești și problemelor 
dezvoltării economice românești, Au 
participat specialiști, profesori și oa
meni dc știință din mai multe centre 
universitare americane. Au fost pre
zentate comunicări privind concepțiile 
unor ginditori români ca A.D. Xeno- 
pol. C. Dobrogeanu-Gherea, E. Lovi- 
nescu, Șt. Zelctin și alții. Comunică
rile respective urmează să fie publi
cate intr-un volum special.

Cu acest prilej a fost deschisă și 
o expoziție fotografică ilustrînd pro? 
cesul istoric al independenței.

CARACAS. — La teatrul Juarez 
din orașul Barquisimeto. capitala 
statului Lara din Venezuela, a avut 
loc spectacolul inaugural oferit de 
ansamblul folcloric „Maramureșul", 
care întreprinde un turneu prin mai 
multe orașe venezuelene.

Spectacolul — de o înaltă ținută 
artistică — s-a transformat într-o 
veritabilă manifestare de prietenie 
și simpatie față de poporul, român, 
mărturie a bunelor relații statornici
te între România și Venezuela.

Rezultatele definitive ale alegerilor
din Japonia

Președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., Kenji Miyamoto, ales 
in Camera Consilierilor

agențiile de presă transmit:
Adunarea Națională a 

Puterii Populare a Republi
cii Cuba și-a deschis, la Havana, 
prima sesiune a primei legislaturi. 
Vor fi dezbătute și supuse aprobării 
o serie de legi privind organizarea 
sistemului juridic, activitatea con
siliilor de muncă, precum și aspecte 
legate de funcționarea Adunării na
ționale și alegerea comisiilor perma
nente ale forului suprem legislativ 
din Cuba.

Primul ministru egiptean 
și secretar general al Partidului So
cialist Arab din Egipt, Mamdouh Sa
lem, va prezida azi o reuniune co
mună a Biroului Politic al partidu
lui și a Comitetului superior de pla
nificare, în cadrul căreia — mențio
nează agenția M.E.N. — vor fi dis
cutate o serie de probleme impor
tante, in lumina unui document ela
borat de Secretariatul general al Con
siliului de Miniștri.

Președintele S.U.A.,Jimmy 
Carter, a acordat postum militantu
lui de culoare Martin Luther King jr. 
cea mai inaltă distincție civilă ame
ricană — „Medalia Libertății". Toto
dată, aceeași medalie a fost atribuită 
descoperitorului vaccinului antipolio- 
mielitic. dr. Jonas E. Salk.

Arestarea unor elemente 
neofasciste. săPt&mina trecută a 
fost arestat in Spania, unde s-a re
fugiat din Italia. Giancarlo Rognoni. 
neofascist, fondator al grupului „La 
Fenice", care s-a făcut vinovat de 
diverse atentate. Totodată, la Londra 
a fost arestat un alt neofascist. Cle
mente Graziani, șef al grupării neo
naziste „Ordine Nuovo", fondată de 
Pino Rauti, fost deputat din partea 
unei organizații de extremă dreaptă, 
care s-a făcut vinovată de asasina
rea la ROma. la 10 iulie anul trecut, 
a judecătorului Vittorio Occorsio.

Intr-un comunicat pubIicat 
la încheierea vizitei în 
nam a' v.“c: 
condusă de Abu Jihad.
conducerii Mișcării de Eliberare Na
țională a Palestinei, (Al Fatah), se 
reafirmă sprijinul hotărit acordat de 
poporul vietnamez luptei poporului 
palestinean pentru redobîndirea 
drepturilor sale, inclusiv a dreptului 
de a-și crea un stat independent și 
democratic. Delegația palestineană a 
fost primită de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Vietnam, prim-ministru al 
Guvernului R. S. Vietnam.

1 R. S. Viet- 
unei delegații palestinene, 

membru al

Președintele Venezuelei, 
Carlos Andres Perez, a anunțat o se
rie de măsuri vizind limitarea creș
terii ratei inflației. între acestea se 
numără înghețarea prețurilor la îm
brăcăminte. încălțăminte și alte bu
nuri de larg consum, precum și in 
alimentația publică și în alte.servi- 
cii pentru populație. Totodată, au fost 
blocate toate posturile din Adminis
trația publică.

28 de generali și ofițeri 
Superiori P^și in retra
gere. printr-o hotărire a președinte
lui Zairului, Mobutu Șese Seko. in
formează agenția zaireză de presă 
A.Z.A.P. în cadrul acestei măsuri, 
fostul șef ăl Statului Maior al arma
tei terestre, colonelul Mampa. și fos
tul comandant al regiunii a 
litare, colonelul Kabwe. au 
„la dispoziția tribunalelor

Evoluția situației econo
mice mondiale 11 "«Proliferarea, 
armei nucleare au stat în centrul 
primei runde de convorbiri oficiale 
pe care le-au avut la Ottawa can
celarul federal vest-german. Helmut 
Schmidt, aflat în vizită în Canada, și 
primul ministru al tării-gazdă. Pierre- 
Elliott Trudeau.

Președintele Camerei De- 
putațiîor a Republicii Dji
bouti, Ahmed Dini Ahmed, a fost 
numit oficial, marți, prim-ministru al 
noului stat independent.

Un aCOrd reglementind con
flictul de la cotidianul „Le Parisien 
Libere", care a durat aproximativ 27 
luni, a fost încheiat, luni, intre direc
țiunea ziarului și Sindicatul Cărții — 
C.G.T. Acordul prevede reintegrarea 
la ziar și în imprimeriile presei pa
riziene a unui important număr de 
muncitori tipografi concediați.

Secretarul regional al 
Partidului Democrat-Creștin 
Italian Pentru provincia Liguria, 
Angelo Sibilla. a fost rănit, luni sea
ra. in fata locuinței sale, de gloanțele 
trase de trei indivizi incă neidentifi- 
cati. Angelo Sibilla a fost spitalizat.

III-a mi- 
foșt puși 
militare".

„Cosmos-927". Tn Uniunea 
Sovietică a fost lansat marți sateli
tul artificial „Cosmos-927". la bor
dul căruia se află aparatură științi
fică destinată continuării cercetării 
spațiului cosmic. Aparatura de la 
bordul satelitului funcționează nor
mal.

Guvernele S.U.A. și Repu
blicii Panama au reluat la Wa*
shington. negocierile asupra viitorului 
Canalului Panama — a anunțat De
partamentul de Stat american.

Secretariatul general al
Ligii Arabe a primit pină in pre
zent răspunsuri din partea a 14 țări 
cu privire la convocarea unei reu
niuni arabe la nivel înalt care să
analizeze probleme referitoare la e- 
voluția situației din Orientul Apro
piat.

cinema
• Acești vecini „minunați44 î 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 — L8; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Timidul : PATRIA — 9: 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,45. LUCEAFĂRUL 
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20. Ia 
grădina - 20,30. FAVORIT - 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. GRĂ
DINA DINAMO — 20.30.
• Pasărea albastră : EFORI E — 9:
11,15; 13.30; 16: 18,15; 20,30. BU-
ZESTl — 9; 11.15: 13.30: 16: 18.15;
20.15.
• Minie rece : 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: t6; 18: 20, la grădină — 20.30. 
GRĂDINA CAPITOL — 20.15, PA

LATUL SPORTURILOR Șl CUL
TURII — 19.30.
• Jaroslaw Dombrowski : BU- 
CEGI - 9: 12: 16; 19.
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
CASA FILMULUI (la sala de fes
tivități 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, GRĂDINA BU-
ZEȘTl - 20.30.
• Fata sa de vineri — 9,45, Așa 
e dragostea — 11,45. Program de 
documentare britanice — 14; 16,15, 
O scrisoare pierdută — 18.30. Barca 
de salvare — 20.30 : CINEMATECA.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
DRUMUL SĂRII - 15.30; 18: 20.
• I.ocotenentul McQ în acțiune :
GRIVITA — 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 si Jerry : DOINA — 9.30; 
11.15; 13: 14.45: 16.30: 18.15: 20.

• Potopul (seriile T-II) : POPU
LAR — 16; 19.15.
• Potopul (seriile 11I-IV) : VIITO
RUL — 9;’ 12.30: 16; 19,15.
• Un orășel în Texas : FEREN
TARI — 9.30: 11.30:' 13.30: 15.30:
17.30: 19.30, GRADINA LIRA — 
20.15.
• Ah, Jonathan, Jonathan î: MIO
RIȚA - 9: 11: 13,15: 15.30: 17,45: 
20. GRADINA TTTAN - 20.30.
GRĂDINA MOȘILOR — 20.30.
• Mere roșii ; LIRA — 9: 11.15: 
13.30: 16: 18: 20.
• Dick Turpin : CIULEȘTI - 9: 
11: 13,15: 15.30: 17.45: 20. ARTA — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. la gră
dinii - 20.30.
• Republica din Uzice : PACEA
— 16: 19.15.
• Operațiunea „Petrol4* : 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 ciută î PROGRESUL
— 16: 18: 20.
• Sfîrșitul legendei ; MUNCA — 
9,30: 11.30; 13.30: 15 45: 18; 20.15.
• Invincibilul Luke — 9. Cuibul

De altfel, 
ministru. 
A.N.S.A.. 
acordului

apreciindu-1

Un „marș internațional 
pentru demilitarizare" va 
pleca la 14 iulie de la Haguenau. 
(localitate situată la 30 km nord de 
Strasbourg) și va ajunge la 3 august, 
după ce va parcurge zone din R.F.G., 
în regiunea Larzac. Organizat de di
ferite mișcări pacifiste din mai multe 
țări europene — printre care Franța. 
R.F.G., Italia, Olanda și Irlanda — 
marșul are ca temă „lupta împotriva 
strategiei nucleare și pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice".

Conferință internațională 
asupra cancerului. Sub auspi’ 
ciile Organizației Mondiale a Sănă
tății, la Copenhaga s-a deschis, ieri, 
o Conferință internațională asupra 
cancerului. Participanții — reprezen
tanți ai guvernelor, ai diverselor or
ganizații de luptă împotriva cance
rului și cadre medicale — iși vor con
centra atenția asupra tehnicilor ac
tuale de prevenire, tratament și re
cuperare a cazurilor de cancer. Vor 
fi examinate, de asemenea, 
cele mai curente de cancer 
trate în Europa.

formele 
înregis-

Banca Mondială
Iugoslaviei un al doilea împrumut, de 
80 milioane dolari., pentru construirea 
rețelei electrice de 300 kilowați. Cos
tul acestui important proiect iugoslav 
este evaluat la 680 milioane dolari, 
din care o treime se preconizează a 
l’i finanțată din împrumuturi externe.

a acordat

Guvernul libanez intențio
nează să ceară Parlamentului „pu
teri excepționale pentru o nouă pe
rioadă și în domenii limitate", a de
clarat primul ministru Selim Al- 
Hoss. Hotărîrea in acest sens a fost 
adoptată în cursul reuniunii săptă- 
mînale a cabinetului. prezidată de 
către șeful statului, Elias Sarkis.

Producția mondială de 
titeia tost in 1978 de 3 844
ne tone, cu 7.6 la sută mai mare de- 
cît cea din anul precedent — scrie re
vista „Petroleum Economist". Pe pri
mul loc s-a situat U.R.S.S.. urmată 
de S.U.A. și Arabia Saudită.

salamandrelor — 11,15: t3.30: 15.45: 
13: 20.15 : FLACARA.
• Mușcă si 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.
a Joe Kidd : GRĂDINA FESTI
VAL - 20.15. PARC HOTEL — 
20.30.

teatre
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Viața e ca un va
gon ? — 20.
• Teatrul satiric-muzieal „C. Tâ- 
nase“ (Grădina Boema): Camping 
Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic 
română" : Bucuroși de
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" 
generală 136. prelungirea Feren
tari 68) : Sinziana și Pepelea —
19.30.

..Rapsodia 
oaspeți —

(la Școala

• TRAMVAIE CU CON
SUM REDUS DE ELEC
TRICITATE. Tramvaiele din 
Varșovia sint echipate în pre
zent cu noi dispozitive de por
nire, care reduc simțitor consu- 
mu’ de electricitate. Dacă pînă 
acum vagonul motor avea nevoie 
de mai multă electricitate la por
nire si accelerare, noul dispo
zitiv. cuplat cu motoarele, ex
clude un asemenea consum. 
După reechiparea tuturor tram
vaielor din capitala poloneză, 
specialiștii scontează că se va 
realiza o economie anuală de 30 
milioane kilowați-oră energie 
electrică.

• TEATRE SCOASE 
LA VINZARE 
teatre 
ricol 
din 
ordin 
rilor 
„Equity' 
lui un apel cerindu-i să Împie
dice scoaterea în vinzare a 
teatrelor din Birmingham, Bris
tol, Oxford, Liverpool și Man
chester, precum și închide
rea a două teatre londo
neze. Secretarul general al 
sindicatului a declarat presei că 
închiderea teatrelor amintite ar 
reprezenta „o pierdere pentru 
întreaga națiune britanică".

Șapte mari 
sint in pe- .

închide porțile \ 
dificultăților

britanice 
de a-și 
cauza dificultăților de 
financiar. Sindicatul acto- 
de teatru britanici — 

■“ — a adresat guvernu-

TOKIO 12 (Agerpres). — La To
kio au fost anunțate, marți, rezul
tatele definitive ale alegerilor des
fășurate duminică în Japonia, pen
tru reînnoirea a jumătate — res
pectiv 126 — dintre cele 252 man
date ale Camerei Consilierilor (Ca
mera superioara) a Dietei. Partidul 
Liberal-Democrat, de guvernămint, a 
obținut 63 de mandate, față de 65 cu 
cit s-a prezentai, la scrutin, cu 3 mai 
puțin decît avea nevoie pentru ma
joritatea simplă de 127 mandate. 
P.L.D. va dobindi majoritatea sim
plă de 127 mandate prin ralierea a 
trei conservatori, care 
ca independenți.

Observatorii consideră 
înregistrai de P.L.D. 
pentru Camera Consilierilor se în
scrie în tendințele relevate de ale
gerile generale din decembrie 1976, 
cind, pentru prima dată, liberal-de- 
mocratii nu au reușit să obțină ma
joritatea simplă în Camera Repre
zentanților. pe care și-au refăcut-o.

au

că 
la

candidat

regresul 
scrutinul 

în-

ulterior, prin ralierea unor deputați 
conservatori independenți. Se apre
ciază că persistența acestor tendin
țe reflectă nemulțumirea alegătorilor 
japonezi față de modul in care P.L.D. 
abordează problemele ce confruntă 
tara — îndeosebi recesiunea și in
flația. scăderea nivelului de trai al 
populației.

Partidul Socialist din Japonia a 
obținut 27 de mandate, detinind în 
total 55 de locuri în Camera Con
silierilor.

Partidele de centru. Komeito și 
Partidul Socialist Democratic au do- 
bîndit 14 si. respectiv. 6 mandate, 
primul totalizind 28 de mandate, iar 
celălalt 11.

Partidul Comunist din- Japonia .a 
obținut 5 mandate, deținind in to
tal 16 mandate in Camera Consilie
rilor. Președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.. Kenji Miyamoto, care a can
didat pentru prima dată, a fost ales 
membru al Camerei Consilierilor.

Declarația-program
MADRID. — într-o declarație-pro- 

gram, dată publicității la sfîrșitul 
primei reuniuni de la constituirea sa, 
noul guvern spaniol, condus de 
Adolfo Suarez, iși fixează ca obiective 
prioritare elaborarea unei Constitu
ții, ce va l'i supusă parlamentului 
după consultarea tuturor mișcărilor 
politice; și o amplă reformă eco
nomică.

în domeniul economic, guvernul 
și-a exprimat speranța că în curs 
de. 2 ani va putea însănătoși eco
nomia națională. în acest scop, el a 
anunțat devalorizarea pesetei cu a- 
proximativ 20 la sută față de dolar, 
precum și reforma fiscală. Planul e- 
conotnic prevede, de asemenea, ma
jorarea impozitelor directe. Pe de altă 
parte, autoritățile vor avea dreptul 
să verifice conturile curente bancare, 
pentru a lupta împotriva fraudei 
fiscale. Va fi stabilit un impozit 
extraordinar asupra averilor — care 
nu va afecta însă proprietățile cele 
mai mici — in timp ce o taxă supli
mentară va fi aplicată salariilor 
ridicate.

Declarația-program arată că noul

a guvernului spaniol

• EXPLORAREA 
UNUI RiU SUBTERAN. 
La Marsilia se desfășoară în 
prezent o interesantă experien
ță hidraulică. Ea constă in re
cuperarea apei dulci dintr-un 
rîu subteran, care se varsă în 
Marea Mediterană cu un debit 
mediu de 10 metri cubi pe se
cundă. Experiența a necesitat 
explorarea cursului subteran al 
riului. aflat la adîncimea de 20 
m, săparea unui puț și a unei 
galerii de acces, lungă de 500 
metri, și construirea a două ba
raje care să împiedice infiltra
rea apei de mare. Rezultatele 
sint promițătoare, deoarece, a- 
cum cîteva zile, tehnicienii au 
reușit să formeze un rezervor 
subteran conținînd mai multe 
milioane metri cubi de apă a- 
proape dulce, a cărei salinitate 
medie este cuprinsă intre 3 și 5 
grame la litru. „Desigur, aceas
tă apă nu este încă potabilă, a 
arătat unul dintre responsabilii 
experienței, dar ea poate servi 
deja pentru agricultură, de unde 
și interesul manifestat de unele 
țări pentru această metodologie, 
deoarece ele cunosc fenomene a- 
naloge cu cele pe care 
studiem";

noi le

guvern va încerca să mențină creș
terea salariilor în anumite limite, 
eXprimîndu-și „speranța de a co
labora în acest domeniu cu repre
zentanții sindicatelor". Referitor la 
șomaj — care afectează in prezent, 
potrivit agenției France Presse, 1.5 
milioane persoane — guvernul a de
cis crearea unui buget special, ce va 
fi pus la dispoziția regiunilor afec
tate în cea mai mare măsură de 

muncă.
tate în cea mai 
lipsa locurilor de

în Spania vor fi
municipale înainte
lui în curs, anunță ____„___
cial dat 'publicității, la , Madrid, 
urma unei reuniuni a guvernului.

organizate alegeri 
de sfîrșitul anu- 

un comunicat ofi
lii

în cadrul unei adunări generale, 
secția din Madrid a Partidului Socia
list Muncitoresc 
cerut convocarea 
ordinar al celor 
liste — respectiv 
Felipe Gonzalez)

Spaniol (istoric)- a 
unui congres extra- 
d-ouă partide socia- 
P.S.M.S.' (condus de 

. _ .si P.S.M.S. (condus
de Manuel Murillo), pentru a se pro
ceda la fuzionarea acestora, infor
mează agenția France Presse.

• VESTIGIILE
STELE. Trei astronomi
câni de la observatorul național 
de la Kitt Peak, din apropiere 
de localitatea Tucson, din statul 
Arizona, au anunțat descoperi
rea vestigiilor unei stele care a 
explodat cu aproximativ 300 000 
de ani în urmă în constelația 
Lebedei. Cei trei specialiști au 
precizat că, potrivit observațiilor 
efectuate, fragmentele fostului 
astru se află in prezent la o de
părtare de 3 900 de ani-lumină 
de Pămînt. răspîndite intr-un 
spațiu pe care l-ar cuprinde o 
sferă cu un diametru de 220 de 
ani-lumină. Cea mai celebră 
dintre exploziile de acest gen — 
numite supernove — menționată 
în analele astronomiei este cea 
care, potrivit surselor existente, 
s-a produs in anul 1054 al erei A 
noastre și a putut fi observată ze 
in plină zi.

Reuniunea ministerială a O.P.E.C.
STOCKHOLM 12 (Agerprfes). — 

Marți s-au deschis la Saltsjoebaden 
(Suedia) lucrările celei de-a 49-a 
conferințe ministeriale a O.P.E.C. 
(Organizația Țărilor Exportatoare de 
Petrol). La reuniune participă mi
niștrii petrolului din cele 13 țări 
membre ale organizației (Algeria, A- 
rabia Saudită, Ecuador, Emiratele 
Arabe Unite. Gabon. Indonezia. Iran, 
Irak, Kuweit. Jămahiria Arabă Li- 
biană Socialistă Populară. Nigeria. 
Qatar și Venezuela).

Des- hizind lucrările conferinței, 
Abdul-Aziz Bin Khalifa Al-Thani, 
ministrul finanțelor și petrolului aJ 
Qatarului și președinte în exercițiu 
al organizației, si-a exprimat satis
facția fată de solidaritatea țărilor 
membre, care a permis o revenire

la prețul unic al petrolului în cadrul 
O.P.E.C.

Intr-o declarație, ministrul iranian 
al petrolului, Jamshid Amouzegar. a 
declarat că țara sa este favorabilă 
unei indexări a prețului la petrol. 
„Mai-devreme sau mai tîrziu, a de
clarat el. trebuie să găsim o soluție 
in acest sens pentru a ajunge la un 
echilibru al prețurilor petroliere", 
„Nu servește, de exemplu, la nimic 
majorarea prețurilor la petrol cu 10 
la sută, dacă țările industrializate 
sporesc ulterior cu 20 la sută pre
turile la produsele finite", a afirmat 
ministrul iranian, menționînd că 
„este prea devreme" pentru a se pu
tea pionunța asupra evoluției pre
țului la petrol în cursul anului 
viitor.

UNEI
ameri-

operelor 
necesitat 
artistul a

• „INVENTAR" PICAS 
SO. Catalogarea 
create de Picasso a 
mari eforturi, deoarece
lăsat posterității sute de tablo
uri, schițe; desene, litografii, 
sculpturi și lucrări în ceramică. 
Operațiunile de catalogare și e- 
valuare au inceput imediat după 
încetarea din viață a lui Picasso, 
in urmă cu patru ani și jumă
tate, și au fost deosebit de grele, 
mai ales din cauză că proprie
tarii unor lucrări, achiziționate 
la licitații publice prin interme
diari, refuzau să dezvăluie că se 
află in posesia lor. Potrivit apre
cierii experților. valoarea totală 
a. Acestora se ridică la suma 
1.251 miliarde franci, scrie 
vista franceză „Le Point".

de
re-

t
PROGRAMUL I

13.25
18,40
18,50
19,20
19,30
20,00

9,00 Teleșcoală
10^00 Teatru TV : ^Nti, șîntern îngeri" 

de'Paul loachim.'Spectacol preluat 
de la Teatrul Mic

11.40 Tribuna TV.
12.10 Telex 

închiderea programului 
Telex 
Teleșcoală : Cultivarea limbii 
mâne în scoală 
Curs de limba germană 
Atenție la... neatenție 
Secvențe irakiene — documentar 
Rezultatele tragerii’ Pronoexpres

12,15
16,00
16,05 ro-

16,35
17,05
17.25
17,40
17,45 Moștenire pentru viitor. „Boaba, 

fărima și piscul de piatră". Tudor 
Arghezl

20.30

Telecronică pentru pionieri 
Muzica corală
Noi. femeile !
1001 de seri
Telejurnal
„Muncitorești elanuri încununează 
țara" — spectacol iiterar-muzlcal- 
eoregrafic
Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului?' • • ....
Revista literar-artistică TV.21.55

22,25' Telejurnal
22,35 închiderea programului

PROGRAMUL II

20,00
20.30

a Capitalei
Noi aventuri în

Agenda culturală 
Pagini de umor : 
epoca de piatră 
Documentar TV : 
nist. român — Gheorghe Lazăr 
Telex
Pagini enesciene. Cvartetul de 
coarde nr. 2 în sol major

21,50 Emisiune de știință : Hidrobiologia

20.55 Un mare uma-

• MOȘTENIREA Șl 
INFLAJIA... Procesul de suc
cesiune deschis de moșteni
torii avocatului italian Mi
chelle di Vicenzzio, decedat 
in 1871 în localitatea Cas- 
tellumberto din apropiere de 
Messina, pare să se apropie de 
final. Convinși de inutilitatea 
continuării procesului, moșteni
torii defunctului au consim
țit să accepte, în sfîrșit, ho
tărîrea instanțelor judecătorești, 
în urmă cu 106 ani, cei șase 
copii ai avocatului au apelat la 
sprijinul instanțelor pentru a 
hotări asupra modului de îm
părțire a succesiunii, evaluată la 
acea vreme la 52 000 lire ita
liene. Dobînzile plătite de ban
ca la care se afla încă depuși 
banii au ridicat în prezent suc
cesiunea la 40 milioane lire. 
Datorită inflației însă, puterea 
de cumpărare a celor 40 de mi
lioane este mult inferioară su
mei inițiale, ceea ce a dus, de 
altfel, la înțelegerea între moș
tenitori...
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