
CONGRESUL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII ȘI-A ÎNCHEIAT IERI LUCRĂRILE 
exprimînd voința fermă a clasei muncitoare de a asigura perfecționarea conducerii 

economiei noastre socialiste, pentru înflorirea mai departe a României pe calea spre comunism 
Intr-o atmosferă entuziasta, de puternică manifestare a atașamentului față de partid, 

tovarășulNicolue Ceaușescu a fost ales președinte al Consiliului Național al oamenilor muncii

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVI Nr. 10855 Joi 14 iulie 1977 6 PAGINI - 30 BANI

Congresul consiliilor oamenilor muncii s-a trans
format într-o grandioasă manifestare politică în viața 
patriei, constituind o puternică afirmare a forței și capaci
tății clasei noastre muncitoare în conducerea destinelor 
națiunii noastre socialiste.

Desfășurarea lucrărilor congresului a constituit, 
totodată, încă o expresie a superiorității democrației 
noastre socialiste, a adeziunii depline a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului 
nostru popor, la hotărîrile istorice ale Congresului 
al XI-lea al partidului.

NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Marele forum al clasei muncitoa

re, primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, își încheie lucră- 
>• > prin adoptarea unanimă a pro- 
g melor privind dezvoltarea în 
ritm mai intens a economiei na
ționale și ridicarea nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului 
nostru popor. Putem spune că, prin 
desfășurarea lucrărilor sale și prin 
hotărîrile adoptate, congresul se 
înscrie ca un eveniment de impor
tanță istorică în afirmarea cu tot 
mai multă putere a rolului condu
cător al clasei muncitoare în în
treaga operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare spre comunism. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Timp de trei zile, în plen și în 
secțiuni, au vorbit 683 de tovarăși, 
care au înfățișat pe larg activitatea 
depusă și succesele obținute în în
făptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, afirmînd hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, de a nu precupeți 
nici un efort pentru a asigura dez
voltarea în ritm tot mai înalt a 
întregii economii naționale, ridica
rea țării noastre pe noi culmi de 
progres și civilizație. (Aplauze pu
ternice).

Dind glas împuternicirii oameni
lor muncii din întreaga țară, con
gresul a adoptat în unanimitate 
programul de dezvoltare suplimen
tară a economiei naționale pînă în 
1980. Pe baza discuțiilor și a unor 
angajamente asumate în congres, 
apare posibilitatea ca, pînă în 1980, 
să se realizeze suplimentar față de 
prevederile cincinalului o producție 
de 120—130 miliarde lei, deci 
mai mult cu 20—30 miliarde lei 
decît s-a propus în planul prezentat 
congresului. (Aplauze puternice).

Este semnificativ faptul că dis
cuțiile și hotărîrile adoptate vin să 
confirme, încă o dată, cu putere, 
capacitatea creatoare a clasei mun
citoare tocmai la puțin timp de la 
împlinirea a 29 de ani de la națio
nalizarea principalelor mijloace de

Cuvîntul de închidere 
rostit de tovarășul

producție, de la trecerea întreprin
derilor și, în general, a resurselor 
naționale din sectoarele industriale 
și transporturi în mîinile clasei 
muncitoare, ale întregului nostru 
popor. Mulți își reamintesc de unii 
„sfătuitori", de upii care își puneau 
întrebarea cum va ști clasa munci
toare să conducă și să gospodăreas
că, deoarece nu are priceperea și 
capacitatea foștilor stăpîni și pro
prietari. Acum, la 29 de ani d'e la 
naționalizare, la acest prim Con
gres al clasei muncitoare în cali
tate de producătoare și de stăpînă 
asupra mijloacelor de producție, 
asupra tuturor bogățiilor țării, 
putem afirma, cu îndreptățită 
mîndrie, că clasa noastră munci
toare s-a dovedit net superioară 
foștilor asupritori, că a gospodărit 
și gospodărește mai bine între
prinderile, întreaga țară, asigurînd 
ridicarea națiunii noastre pe 
culmi tot mai înalte de civilizație. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale ; asistența, în picioare, scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“■).

Merită de menționat faptul că în 
timpul discuțiilor s-au evidențiat 
cu putere rezervele pe care le a- 
vem în toate sectoarele economiei 
naționale, atît în ce privește dez
voltarea mai rapidă a economiei, 
cit și reducerea cheltuielilor de 
producție, creșterea productivității 
muncii și sporirea mai accentuată 
a eficienței economice a întregii 
noastre activități. Pe această bază 
se poate asigura o creștere mai 
substanțială a produsului social și 
a venitului național.

Așa cum s-a subliniat pe bună 
dreptate în timpul congresului, 
trebuie să facem totul pentru a ob
ține o creștere tot mai rapidă a ve
nitului național, în vederea înfăp
tuirii prevederilor programului e- 
laborat de Congresul al XI-lea cu 
privire la apropierea țării noastre 
de statele cu o economie dezvol
tată. Nu trebuie să uităm nici un 
moment că, fără o creștere în ritm 
înalt a economiei naționale și a 
venitului național, nu vom putea 
realiza aceste prevederi de impor

tanță, hotărîtoare pentru destinele 
țării noastre. Ceea ce am realizat 
însă pînă acum demonstrează cu 
putere că dispunem de toate for
țele necesare — atît materiale, dar 
mai ales umane — pentru a înde- 

■ plini și chiar depăși sarcinile puse 
de Congresul al XI-lea, înscrise în 
Programul partidului. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Congresul a dat o înaltă apre
ciere și a adoptat în unanimitate 
programul cu privire la creșterea 
într-un ritm mai înalt decît pre
vederile Directivelor Congresului 
al XI-lea a nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului nos
tru popor. Acest program, precum 
și toate măsurile adoptate cu pri
vire la. ridicarea continuă a bună
stării celor ce muncesc demon
strează cu putere consecvența cu 
care partidul nostru înfăptuieș
te neabătut în viață principiile 
eticii și echității socialiste, țelurile 
supreme ale socialismului — care 
pun pe prim plan omul, ridicarea 
continuă a bunăstării și fericirii 
întregului popor. (Aplauze puter
nice, prelungite. Urale.. Asistența, 
în picioare, scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Doresc să menționez, cu multă 
satisfacție, faptul că discuțiile din 
aceste zile s-au caracterizat prin 
înalt spirit de răspundere — tră
sătură caracteristică, de altfel, a 
clasei noastre muncitoare — cît și 
prin spirit critic și, într-o anumită 
măsură, și autocritic. Deși trebuie 
să spun deschis ’ că, în ce priveș
te autocritica, tovarășii care au 
luat cuvîntul au rămas în mare 
măsură datori față de oamenii 
muncii, față de colectivele din 
care fac parte, față de congres. 
Sper însă că vor avea în vedere 
ca, în adunările generale ce vor a- 
vea loc în perioada imediată în 
întreprinderi, să se achite de a- 
ceastă datorie revoluționară. (A- 
plauze puternice, prelungite). Nu 
trebuie să uităm că analiza temei
nică, critică și autocritică, recu
noașterea deschisă a greșelilor și 
lipsurilor constituie un factor esen

țial pentru perfecționarea întregii 
activități, garanția lichidării ne
ajunsurilor și înfăptuirii cu succes 
a sarcinilor ce ne stau în față. Iată 
de ce este necesar ca în întreaga 
activitate să se țină mai mult 
seama și să se folosească cu mai 
mult curaj critica, autocritica — 
factor important al unei conduceri 
științifice și eficace, al mersului 
hotărît înainte în înfăptuirea hotă- 
rîrilqr Congresului al XI-lea al 
partidului. (Aplauze puternice).

în timpul dezbaterilor s-au fă
cut numeroase propuneri cu pri
vire la îmbunătățirea activității din 
toate sectoarele vieții economico- 
sociale. îndeosebi s-a insistat mult 
asupra soluționării în mai bune 
condiții și într-un termen mai scurt 
a problemelor de ordin tehnic, a 
acelora privind aprovizionarea teh- 
nico-materială și asistența tehnică 
și de specialitate, în vederea în
făptuirii planurilor de dezvoltare, 
a ridicării continue a nivelului teh
nic și calitativ al produselor.

Este necesar să se acorde o a- 
tenție mai mare creșterii produc
tivității muncii, pe baza mecani
zării și automatizării proceselor de 
producție, a organizării științifice 
a muncii și producției. Pe bună 
dreptate, mulți din tovarășii care 
au luat cuvîntul au insistat pen
tru o mai intensă concentrare a 
producției, pentru realizarea spe
cializării și profilării întreprinde
rilor, paralel cu diversificarea pro
duselor în unele întreprinderi.

Sînt pe deplin juste observații
le și propunerile făcute cu privire 
la mai buna organizare a muncii, 
a controlului și îndrumării unită
ților de producție de către centra
le și ministere. Este, într-adevăr, 
în acest domeniu, loc suficient pen
tru perfecționarea conducerii de 
către ministere și centrale, pen
tru ca centrul de greutate al în
tregii activități să se deplaseze din 
birou, jos, în întreprinderi, în 
uzine, acolo unde se hotărăsc soar
ta producției, calitatea, nivelul ei 
tehnic. (Aplauze puternice). în 

acest sens consider pe deplin juste 
propunerile cu privire la necesita
tea ca toți specialiștii din sectoa
rele funcționale ale ministe
relor, centralelor și întreprinderilor 
să lucreze cel puțin 50 la sută din 
timpul lor în activitatea de spe
cialitate. (Vii aplauze). Această 
propunere are o importanță deose
bită atît pentru folosirea forței de 
care dispunem în diferite sectoare 
de activitate în realizarea la timp 
a proiectării, a cercetării științifice 
și a asistenței tehnice de speciali
tate, și, în același timp, ea asigură 
menținerea și dezvoltarea cunoștin
țelor inginerilor și specialiștilor 
care lucrează în diferite servicii 
funcționale și care au învățat nu 
pentru a scrie hîrtii, ci pentru a lu
cra nemijlocit în domeniile produc
ției materiale, ale dezvoltării știin
ței și tehnicii în țara noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Sînt, de asemenea, pe deplin 
juste propunerile cu privire la pre
gătirea profesională a personalului 
din serviciile auxiliare, spre a-i da 
posibilitatea de a-și însuși o mese
rie de bază și, în același timp, spre 
a se organiza astfel activitatea sa 
încît cel puțin 50 la sută din timpul 
de muncă să-l folosească lucrînd 
direct în producție. Trebuie să fa
cem ca această forță de aproape un 
milion de oameni să fie mult mai 
bine folosită, pentru a realiza creș
terea producției materiale. Trebuie 
să asigurăm pregătirea profesională 
a acestor oameni ai muncii, pentru 
a putea să aducă și ei o contribu
ție mai însemnată la întreaga dez
voltare a societății noastre socia
liste. (Aplauze puternice).

în general, doresc să atrag aten
ția asupra necesității unei mai bune 
folosiri a forței de muncă de care 
dispune fiecare întreprindere, cen
trală și minister, a repartizării a- 
cesteia în raport cu cerințele care 
apar Intr-un moment sau altul, în 
așa fel încît să se asigure realiza
rea în bune condiții a planurilor 
fiecărei unități, fiecărei ramuri de 
activitate.

M-aș. referi îndeosebi la problema 

investițiilor. Sînt multe întreprin
deri care au trecut la realizarea în 
regie proprie a dezvoltării unor 
importante hale de producție. Aș 
menționa uzinele din Ploiești, de 
utilaj de foraj și chimic, care au, 
în această privință, realizări im
portante. Oar sînt și altele care ar 
putea fi menționate în această pri
vință. Din păcate însă, multe în
treprinderi așteaptă să le vină con
structorul din afară pentru a le re
para un zid, pentru a le face o dez
voltare a unui atelier, în timp ce 
în întreprindere sînt sute și chiar 
la unele mii de oameni, care lu
crează în servicii auxiliare și care, 
printr-o bună organizare, ar putea 
realiza mult mai repede și chiar 
mai bine dezvoltările și construc
țiile respective. Cu atît mai mult 
pot face aceasta cînd este vor
ba de montajul mașinilor și uti
lajelor. Iată de ce trebuie ca 
în această privință să facem o 
cotitură radicală. Fiecare între
prindere să-și asume direct răs
punderea — și așa am înțeles, 
de altfel, propunerile făcute aici 
de a se da mai multe atribuții con
siliilor de conducere, pentru ca 
acestea să-și asume răspunderea 
realizării investițiilor la timp, cu 
cheltuieli mai mici și în condiții 
mai bune. (Aplauze puternice).

în această privință, o importanță 
deosebită are și preocuparea per
manentă pentru ridicarea nivelului 
profesional și de specialitate al tu
turor oamenilor muncii. Se impu
ne, de asemenea, ca toate consi
liile oamenilor muncii să se ocupe 
mai îndeaproape și să acorde mai 
multă atenție atît pregătirii noilor 
muncitori, cît și ridicării califică
rii profesionale a muncitorilor 
existenți, precum și recalificării — 
reciclării, cum se spune — teh
nicienilor și inginerilor, pentru ri
dicarea nivelului de conducere ști
ințifică a întregii activități din în
treprinderi, din toate domeniile,

(Continuare în pag. a IH-a)

Miercuri. 13 iulie, s-au înche
iat. în Capitală, lucrările pri
mului Congres al consiliilor oa
menilor muncii din industrie, 
construcții si transporturi, des
fășurate sub președinția tovară
șului NICOLAE CEAUSESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Prin amploarea participării, prin 
importanta problemelor dezbătu
te si a măsurilor stabilite, con
gresul se înscrie ca un eveni
ment de seamă in viata social- 
politică a tării, în epoca de fău
rire a socialismului și comunis
mului in România. După o a- 
naliză profundă și rodnică, 
marele forum a adoptat hotărîri 
de deosebită însemnătate pentru 
afirmarea si mai puternică a ro
lului clasei muncitoare, al con
siliilor oamenilor muncii în 
conducerea activității economi- 
co-sociale, în înfăptuirea pro
gramului partidului de dezvol
tare mai rapidă, la un nivel ca
litativ mai înalt, a industriei, a 
întregii economii naționale, de 
ridicare a bunăstării materiale 
si spirituale a poporului, de 
perfecționare continuă a demo
crației noastre socialiste.

Cei peste 10 000 de participant! 
au întimpinat. miercuri dimi
neața — ca în toate zilele con
gresului — pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului si sta
tului. la sosirea în sală, cu mul
tă căldură și însuflețire. Minute 
în sir au răsunat ovații pu
ternice. asistenta aclamînd în
delung ..Ceausescu — P.C.R.".

în ultima zi a lucrărilor, dez
baterile s-au desfășurat în ple
nul congresului. Prima ședință 
a fost condusă de tovarășul loan 
Foriș, prim-secretar al Comite
tului județean Satu Mare al 
P.C.R.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului central de control mun
citoresc al activității economice 
și sociale. Ludovic Fazekas, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului județean Harghita al 
P.C.R.. Ncculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, 
Ion Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., Victor Naghi, directorul 
întreprinderii mecanice din 
Cimpulung. județul Argeș, Vic
tor Mateievici, director gene
ral al Centralei de trans
porturi auto București, Gheor- 
ghe Brehuescu, adjunct al mi
nistrului finanțelor. Nicolae Bu
sul. prim-secretar al Comitetu
lui județean Caraș-Severin al 
P.C.R.. Peter Foof, inginer la 
Fabrica de mobilă și articole 
tehnice Codlea-Brasov. Aurel 
Groapă, director tehnic al In
stitutului central de chimie din 
București. Elena Constantinescu. 
muncitoare la Fabrica de fire
(Continuare în pag, a IlI-a)



PAGINA 2 SClNTElA — joi 14 iulie 1977

Cuvîntul par ticipanților la dezbateri
Cuvîntul tovarășului 

losif Banc
Expunerea prezentată de 

secretarul general al partidului, 
la primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, document de 
excepțională însemnătate teore
tică și practică, model de auten
tică analiză științifică, marxist- 
leninistă, a marilor transformări 
petrecute în potențialul și struc
tura economiei naționale, de 
sintetizare a bogatei experiențe 
acumulate în oonducerea econo
miei — a spus vorbitorul — fun
damentează un amplu program 
de punere mai deplină în va
loare a posibilităților existente 
pentru accelerarea dezvoltării 
forțelor de producție, de creștere 
continuă a rolului consiliilor oa
menilor muncii în conducerea 
întregii activități economice și 
sociale.

Subliniind atenția prioritară 
aoordată de partidul și statul 
nostru laturilor calitative ale 
dezvoltării, vorbitorul a arătat 
că, în ultimii cinci ani, valoarea 
producției obținute dintr-o uni
tate de materie primă supusă 
prelucrării a sporit cu 67 la sută 
in industria construcțiilor da 
mașini, cu 68 la sută în industria 
prelucrării lemnului, cu 26 la 
sută în industria produselor de 
cauciuc și cu 57 la sută în in
dustria țesăturilor de bumbac.

Rezultatele bune înregistrate 
pe planul ridicării eficienței e- 
conomice nu reflectă însă pe 
deplin marile rezerve de care 
dispune economia noastră națio
nală. Consiliile oamenilor mun
cii din unele centrale și între
prinderi nu au manifestat o 
preocupare constantă pentru la
turile calitative ale activității, 
pentru reducerea costurilor de 
fabricație și sporirea rentabili
tății. Această situație este de
terminată de faptul că. în nume
roase întreprinderi, gradul de 
utilizare a capacităților este încă 
necorespunzător, iar unele o- 
biective nu lucrează la parame
trii proiectați. Este de menționat 
că activitatea de asimilare do 
produse noi și introducere a 
noilor tehnologii nu se desfă
șoară pe măsura potențialului 
tehnic de care dispunem, ceea 
ce face ca nivelul consumului 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energie pe uni
tatea de produs să fie încă des
tul de ridicat.

Multe din aceste neajunsuri 
își au originea în felul în care 
consiliile oamenilor muncii din 
întreprinderi își exercită atri
buțiile, acționează pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și con
duc activitatea economică. De 
menționat că nici organele de 
conducere ale centralelor și mi
nisterelor nu au luat toate mă
surile pentru a prelua de la în
treprinderi acele sarcisii care, 
potrivit legii, revin centralelor. 
Numeroase sarcini din domeniul 
profilării, specializării și coope
rării, al promovării progresului 
tehnic, aprovizionării și desfa
cerii continuă să se realizeze- de 
către întreprinderi, deși acestea 
intră în atribuțiile centralelor. 
Este necesar ca centralele să-și 
îndeplinească în totalitate rolul 
ce le revine, iar consiliile oame
nilor muncii din întreprinderi 
să lupte pentru îmbunătățirea 
laturilor calitative ale activității 
unităților.

Măsurile luate de partidul 
nostru pentru adincirea demo
crației muncitorești — a spus 
în continuare vorbitorul — au 
vizat în egală măsură toate ele
mentele constitutive ale condu
cerii. în acest context, doresc să

Cuvintul tovarășului
Ludovic Fazekas

După ce a subliniat impor
tanța primului Congres al con
siliilor oamenilor muncii din in
dustrie, construcții și transpor
turi, organizat din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
vorbitorul a spus :

Profunda și multilaterala ana
liză științifică făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu celor 
mai esențiale aspecte aie demo
crației muncitorești, stilului și 
metodelor de muncă ale orga
nelor de conducere colectivă din 
întreprinderi constituie pentru 
noi toți un program concret de 
muncă, în vederea înfăptuirii 
integrale a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al partidului,

Ca rod al politicii științifice a 
partidului și statului nostru de 
repartizare rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
tării, de dezvoltare economico- 
socială a tuturor județelor, al a- 
tenției și grijii permanente a- 
cordate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal — a spus 
vorbitorul — județul nostru, în 
care trăiesc- într-o deplină uni
tate frățească oameni ai mun
cii români și maghiari, cunoaște 
an de an un accelerat proces de 
transformări înnoitoare, în care 
industrializarea ocupă un loc 
de frunte.

Este grăitor în acest sens 
faptul că, de la constituirea ju
dețului, pe baza unui amplu 
program de investiții, volumul 
producției globale industriale a 
crescut de 3,5 ori, au fost crea-' 
te peste 40 000 noi locuri de 
muncă, revenind în momentul 
de față 317 angajați la mia de 
locuitori.

Vă rog să-mi permiteți ca, o- 
dată cu mulțumirile noastre pro
funde pentru înalta grijă și a- 
tcnție acordate dezvoltării ar
monioase a tuturor zonelor ță
rii. să vă asigur că și in viitor 
oamenii muncii din Harghitp — 
români si maghiari — în frunte 
cu comuniștii, vor milita cu toa
tă hotărirca pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru.

îndeplinind în bune condiții 
sarcinile primului an al cinci
nalului actual, colectivele de 
muncă din industria județului 
nostru și-au onorat obligațiile 
și în prima jumătate a acestui 
an. Volumul producției realizate 
este cu 3,4 la sută superior sar
cinilor de plan Un indicator 
care atestă vigoarea acestei dez- 

subliniez atenția pe care secreta
rul general al partidului o acor
dă controlului, ca latură esen
țială a conducerii, ca mijloc de 
cunoaștere, de sprijin și inter
venție activă pentru înfăptuirea 
întocmai a hotărîrilor de partid 
și a legilor țării, de creștere a 
responsabilității în îndeplinirea 
sarcinilor pe toate treptele orga
nizatorice.

Aplicînd în viață indicațiile 
conducerii partidului, controlul 
muncitoresc acordă un sprijin 
din ce în ce .mai eficient consi
liilor oamenilor muncii, partici- 
pînd tot mai activ la soluționa
rea problemelor pe care le ri
dică realizarea sarcinilor de 
plan.. în îndeplinirea atribuțiilor 
sale. Consiliul Central, consi
liile județene și al municipiului 
București de control muncitoresc 
au organizat în întreprinderi, 
centrale și ministere numeroase 
acțiuni de control asupra înde
plinirii prevederilor unor hotă
râri de partid, legi și programe 
de dezvoltare a unor ramuri ale 
economiei naționale.

O atenție sporită am acordat 
întăririi caracterului constructiv 
al controlului, acționînd cu mai 
multă fermitate pentru rezolva
rea concretă, la fața locului, a 
problemelor. A intrat în practica 
muncii noastre metoda ca toate 
problemele care se desprind din 
control să le dezbatem cu acti
vul. de partid, cu organele de 
conducere colectivă din între
prinderi și centrale, cu ministe
rele și organele de sinteză.

După ce a arătat că nu întot
deauna controlul muncitoresc a 
reușit să fie operativ, să ’desco
pere la timp neajunsurile și gre
șelile și să ajute organele de 
conducere colectivă în îmbună
tățirea activității, vorbitorul a 
spus : Vom acționa cu mai mul
tă fermitate pentru întărirea ca
racterului preventiv al controlu
lui. pentru respectarea legilor, 
astfel ca întreaga viață econo- 
mico-socială să se bazeze pe a- 
plicarea riguroasă a normelor 
legale.

Ăxindu-ne activitatea pe con
trolul înfăptuirii hotărîrilor de 
partid și a legilor țării, pe pro
blemele importante ale vieții e- 
conomice și sociale, vom acorda 
o atenție sporită modului in care 
se realizează sarcinile de partid 
și de stat, vom efectua analize 
aprofundate asupra utilizării ca
pacităților de producție și a spa
țiilor construite, gospodăririi ra
ționale a fondurilor de investi
ții, îndeplinirii programului de 
asimilare de noi mașini, utilaje 
și de introducere a tehnolo
giilor de fabricație perfecționa
te, reducerii consumurilor de 
materii prime, materiale, com
bustibil și energie,

Experiența ne-a arătat că, 
pentru a reuși să’îndeplinim co
respunzător sarcinile și atribu
țiile care ne revin, va trebui să 
ne sprijinim mai mult pe. con- 
siliilb de control muncitoresc 
din întreprinderi,, care reprezin
tă baza întregului sistem de con
trol muncitoresc, să extindem 
conlucrarea cu unitățile de con
trol al oamenilor muncii, care 
cuprind peste 170 000 persoane, 
să întărim rolul și atribuțiile a- 
cestora.

în încheiere — a spus vorbi
torul — doresc să-mi exprim 
deplina adeziune la strălucita 
expunere prezentată congresu
lui de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ale cărei idei deschid 
noi orizonturi clasei noastre 
muncitoare, întregului popor.

voltărl îl constituie și ritmul 
mediu anual de creștere a vo
lumului producției globale in
dustriale, care a fost, în ulti
mul deceniu, de aproape 14 la 
sută — superior mediei pe țară. 
Cred că este concludent să arăt 
că în anul 1977 realizăm un 
program de investiții in valoare 
de 1,5 miliarde lei, adică tot a- 
tît cit s-a alocat în' întreg cin
cinalul 1961—1965.

Arătînd că în economia jude
țului există multe resurse ce se 
cer mai intens puse în valoare, 
vorbitorul a spus :

Pe baza rezultatelor obținute 
pină în prezent și a reanaliză- 
rii posibilităților de care dis
pune economia județului, am 
ajuns la concluzia că există con
diții de depășire a planului va
loric de producție pe acest an 
cu încă 1 la sută, ceea ce va 
reprezenta peste 400 milioane 
lei, față de 345 milioane anga
jament inițial,' producție supli
mentară care se va materializa 
în tractoare pe șenile, cupru 
în concentrate, fontă, mașini și 
utilaje, bunuri de larg consum 
și alte produse.

Experiența dobîndită în acti
vitatea lor de consiliile oame
nilor muncii, ca și necesitatea 
îmbunătățirii și creșterii mai 
accentuate a rolului acestora în 
conducerea activității econo- 
mico-sociale din unități mă 
determină să formulez cîteva 
observații și propuneri în legă
tură cu unele aspecte ale rela
țiilor dintre întreprinderi și 
centralele industriale. Aș dori 
să arăt că unele centrale in
dustriale, și mă refer acum con
cret la Centrala industrială a 
confecțiilor, nu reușesc în toate 
cazurile să-și îndeplinească a- 
tribuțiile legate de perfecta
rea din'timp a contractelor, so
luționarea operativă a proble
melor de aprovizionare tehnico- 
materială și desfacere, precum 
și a celor de colaborări intre 
unitățile economice. De multe 
ori se fac modificări de plan, 
dar nu se operează la toți in
dicatorii care sînt in corelație ; 
se modifică sarcinile valorice 
ale planului de producție fără 
a se face schimbările corespun
zătoare la cele fizice sau invers.

Pentru a se asigura reparti
zarea mai rațională a sarcinilor 
de plan de către centrale pe în
treprinderile din subordine și în 

vederea mobilizării tuturor re
surselor existente la nivelul 
fiecărei unități și înlăturării de
ficiențelor semnalate, mi-aș per
mite să formulez ideea de a 
se stabili, prin act normativ, ca 
una din condițiile de retribuire 
a personalului din centrale să o 
constituie realizarea indicato
rilor de plan de către toate în
treprinderile componente.

Susțin din toată inima hotărî- 
rea conducerii partidului privind 
instituționalizarea Congresului 
consiliilor oamenilor muncii din 
industrie, construcții și trans
porturi și crearea organului per
manent de conducere — Consi
liul național al oamenilor mun- 
cți. Ținînd seama de importan
ta deosebită a Consiliului na
țional al oamenilor muncii, fo
rumul cel mai înalt al clasei noas
tre muncitoare, chemat să joace
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într-o atmosferă plină de op
timism și încredere în viitorul 
luminos al țării, participăm la 
primul Congres ăl consiliilor oa
menilor muncii, moment de ana
liză și căutare, de stabilire de 
noi mijloace de perfecționare a 
activității de conducere și orga
nizare a ramurilor economiei, de 
ridicare pe o treaptă superioară 
a participării maselor la condu
cerea societății.

Vă rog să-mi permiteți să a- 
preciez faptul că instituționali
zarea Congresului consiliilo, oa
menilor muncii și crearea Con
siliului național al oamenilor 
muncii din industrie, construcții 
Si transporturi, propuneri nova
toare prezentate în magistrala 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, constituie un nou pas 
pe calea adîncirii democrației 
noastre socialiste.

Doresc să-mi exprim acordul 
deplin și satisfacția nemărginită 
față de propunerea de a fi ales 
președinte al Consiliului națio
nal al oamenilor muncii 
tovarășul Nicolae Ceauș’escu, 
personalitate distinctă a națiunii 
noastre, de numele căruia se 
leagă nemijlocit succesele deose
bite pe care țara noastră le-a în
registrat în industrializarea so
cialistă, dezvoltarea și moderni
zarea forțelor de producție, ri
dicarea nivelului de trai al ma
selor, înflorirea învățământului, 
științei și culturii, conducind 
poporul cu devotament și patrio
tism fierbinte în opera eroică de 
înălțare a luminosului edificiu 
al socialismului.

Metalurgia, 'a spus în conti
nuare vorbitorul, reflectă mai 
mult decit edificator, prin dina
mica creșterii producției de oțel, 
prin gradul de diversificare atins 
si nivelul indicatorilor de eficien
tă. atit efortul pe care l-a făcut 
țara pentru dezvoltarea acestei 
ramuri, cit și munca tuturor co
lectivelor noastre pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor sta
bilite de partid. Pentru 
sprijinul permanent acordat 
dezvoltării acestei ramuri, pen
tru crearea celor mai bune con
diții de muncă și viață, vă rog 
să-mi permiteți să mulțumesc 
partidului, secretarului nostru 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Bilanțul muncii noastre cu
prinde numeroase realizări, dar 
se impune subliniat faptul că 
putem aduce o contribuție mai 
mare la rezolvarea problemelor 
complexe ale altor sectoare din 
economie. Deficiențe se manifes
tă încă în domeniul realizării 
indicatorilor fizici ai planului, 
a unor indicatori de eficiență, 
dar mai ales în îndeplinirea 
programului de investiții, unde 
pe primul semestru am înregis
trat serioase rămâneri în urmă. 
Analizînd cauzele care au gene
rat aceste nerealizări. trebuie să 
arătăm că ele își găsesc origi
nea în modul de conducere și 
organizare a producției, a ma
rilor platforme, a centralelor, a 
ministerului, în faptul că nu am 
reușit să perfecționăm la nive- 
luă cerințelor activitatea noas
tră, să luăm poziție fermă față 
de neajunsuri.

în magistrala expunere pre
zentată ieri, precum și în cu- 
vîntarea la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu punea în fața noastră 
pentru anul 1978 și în perspec
tiva anului 1980, ca obiectiv de 
prim ordin, problemele creșterii 
eficienței ; reducerea substan
țială a consumurilor specifice și. 
în special, a celor energetice, 
creșterea productivității muncii.

înfăptuirea acestor sarcini ne 
obligă să mobilizăm întreaga 
capacitate a lucrătorilor din in
stitutele de cercetare și proiec
tare, din aparatul centralelor și 
^întreprinderilor și mai ales să 
dăm dovadă de inițiativă, de
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Congresul consiliilor oameni
lor muncii, eveniment politic de 
o excepțională însemnătate, or
ganizat din inițiativa secretaru
lui general al partidului, reflec
tă pregnant adîncirea continuă 
a democrației socialiste, partici
parea efectivă a oamenilor mun
cii. în calitatea lor de producă
tori și proprietari, la conduce
rea societății, faptul că dialogul 
cu masele cele mai largi ale po
porului. consultarea lor în toate 
problemele vitale ale dezvoltării 
tării au devenit o componentă 
fundamentală a âctivitătii de 
conducere, o practică aplicată cu 
consecventă de către partidul și 
statul nostru.

Expunerea programatică pre
zentată în fata congresului de 
secretarul general al partidu
lui. indicațiile și orientările date 
— a spus vorbitorul — marchea
ză in gîndirea originală a parti
dului și statului nostru. în pro
cesul edificării socialiste, o nouă 
și importantă treaptă în apli
carea în viată a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului.

Impresionantul tablou al rea
lizărilor ce ne-a fost înfățișat 
ilustrează cu puterea de convin
gere a faptelor justețea politicii 

un rol politic șl economic de 
mare însemnătate, propun ca în 
funcția de președinte al consi
liului să fie ales eminentul nos
tru conducător, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Consider că prin a- 
legerea secretarului general al 
partidului în fruntea acestui 
înalt forum vom avea garanția 
că acest organism își va face 
pe deplin datoria pe linia afir
mării tot mai puternice a rolu
lui clasei muncitoare în întreaga 
viată politică și socială a țării, 
a dezvoltării democrației mun
citorești, va constitui chezășia 
aplicării neabătute în viață a 
Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

spirit novator în rezolvarea di
feritelor probleme, urmînd e- 
xemplul secretarului nostru ge
neral. La unul’din indicatorii de 
bază ai planului — creșterea 
scoaterii de metal — putem ra
porta că s-au obținut unele re
zultate bune : o economie de 
circa 30 kg oțel lingou/t. de la
minate, ceea ce, la nivelul aces
tui an, reprezintă circa 250 000 
tone metal economisit față de 
1975. Ne încadrăm in acțiunea 
de reducere stabilită pentru tot 
acest program, dar unele mă
suri, cum sînt folosirea unor noi 
formate de lingotiere, aplicarea 
unor procedee superioare la ela
borare, atingerea unor para
metri superiori la instalațiile de 
turnare continuă, nu s-au fina
lizat in totalitate. Recent, ca 
urmare a indicațiilor conducerii 
partidului, programul nostru de 
măsuri a fost reactualizat, ast
fel ca în cursul acestui an să 
atingem nivelul stabilit de 85 
la sută.

în privința reducerii consumu
rilor energetice, putem spune că 
avem rezerve serioase, atît în 
reducerea consumurilor specifi
ce, cit și în creșterea randamen
telor în procesele tehnologice 
care sînt în metalurgie. Numai 
pentru platforma de la Galați, 
prin îmbunătățirea randamentu
lui general de folosire a com
bustibilului și a energiei cu nu
mai 1 la sută, se poate realiza o 
economie anuală de 10 mii tone 
păcură sau de circa 12 milioane 
mc gaz metan. Sarcina devine 
cu. totul deosebită, ținînd seama 
că asemenea rezerve există la 
toate combinatele și întreprin
derile metalurgice. Programele 
noastre propun măsuri complete 
și multiple pentru valorificarea 
in totalitate a acestor rezerve. 
De asemenea, în domeniul creș
terii valorii metalului, prin di
versificare, prin creșterea carac
teristicilor fizice, a fiabilității' 
produselor metalurgiei feroase și 
neferoase, prin creșterea gradu
lui de prelucrare, programele 
noastre prioritare au sarcini 
multiple. Obiectivele vizînd di
versificarea și valorificarea su
perioară a metalului reflectă 
sarcinile stabilite de conducerea 
partidului și sîntem ferm hotă- 
riți să le realizăm într-un ter
men scurt, creînd astfel o bază 
puternică pentru satisfacerea în 
condiții mult mai bune a nece
sarului de metal al economiei.

în ce privește realizarea pro
gramului de dezvoltare a meta
lurgiei, avem întîrzieri la lucră
rile de investiții pe unele plat
forme, în definitivarea noilor 
obiective, în realizarea proiec
telor pentru utilajele tehnologice 
și lucrările de construcții-mon-^ 
taj. Deși aceste probleme sînv 
de complexitate ridicată, con
sider că, prin măsurile stabilite 
în ultima perioadă de conduce
rea partidului, avem toate con
dițiile ca programul adoptat de 
Congresul al XI-lea al P.C.R. 
privind metalurgia să fie reali
zat integral.

în legătură cu perfecționarea 
activității organelor colective de 
conducere, consider că trebuie să 
crească substanțial rolul acestora 
în elaborarea și pregătirea pro
punerilor de plan pentru etapele 
următoare, care să asigure folo
sirea la maximum a agregatelor, 
a potențialului tehnic al uzine
lor, ridicarea parametrilor de e- 
ficiență a producției.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : îmi exprim ferma con
vingere — este și un angaja
ment — că sarcinile puse în fața 
metalurgiei pentru această etapă 
vor fi realizate, că, alături de 
celelalte ramuri ale industriei, 
ne vom aduce contribuția la în
făptuirea Programului partidu
lui, la ridicarea țării noastre pe 
noi culmi de progres material și 
spiritual, de civilizație.

partidului, creșterea forței trans
formatoare a clasei muncitoare, 
toate izbînzile noastre fiind in
disolubil legate de spiritul nova
tor. de înalta competentă si de 
pasiunea revoluționară a celui 
care călăuzește destinele națiunii 
noastre socialiste — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Iată de ce 
susțin cu căldură alegerea în 
funcția de președinte al Consi
liului national al oamenilor 
muncii a secretarului general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al 
clasei muncitoare, din rîndurile 
căreia provine.

Mentionînd atribuțiile cu care 
sînt învestite consiliile oameni
lor muncii, vorbitorul a arătat 
că. in unitățile economice ale 
Capitalei, acestea, sub conduce
rea organizațiilor de partid, au 
antrenat un larg activ, constituit 
din specialiști din diverse do
menii de activitate, care au e- 
fectuat ample analize si studii 
privind asimilarea de noi pro
duse si tehnologii, creșterea ca
lității și competitivității produ
selor. reducerea consumurilor de 
metal, combustibil si energie, a- 
sigurarea la timp a materiilor 
prime si materialelor.

Raportăm congresului că. în 
primul semestru al acestui an. 
planul la producția globală in
dustrială a fost depășit ne an
samblul Capitalei cu peste 1,7 
miliarde lei. cel al produc- 
tiei-marfă cu peste 1 miliard 
lei, iar nivelul stabilit pen
tru productivitatea muncii a 
fost depășit cu 2,8 la sută. Pe 
aceeași perioadă, planul la ex
port a fost realizat în proporție 
de 107,8 la sută. Totodată, s-au 
obținut economii de peste 4100 
tone metal, aproape 17 000 tone 
combustibil conventional și pes
te 31 000 MWh energie electrică.

Deși pe ansamblu s-au înre
gistrat o serie de rezultate în
semnate — a continuat vorbito
rul — trebuie să arătăm că și în 
activitatea consiliilor oamenilor 
muncii din unele unităti ale Ca
pitalei se mențin încă neajun
suri care influențează negativ 
activitatea economică. Nu peste 
tot se desfășoară o muncă co
lectivă. nu se realizează încă în
totdeauna o analiză de perspec
tivă a activității productive pen
tru descoperirea rezervelor care 
există în fiecare imitate, nu se 
acționează încă pretutindeni în 
vederea creșterii nivelului tutu
ror cadrelor de muncitori și teh
nicieni. în prezent sîntem preo
cupați de faptul că pe primul 
semestru unele unităti economice 
din Capitală nu au rdalizat pla
nul la unele sortimente. Unele 
întreprinderi încă nu au atins 
indicii planificați de utilizare a 
mașinilor-unelte, iar altele au 
depășit nivelul cheltuielilor de 
producție.

Analizînd. împreună cu consi
liile oamenilor muncii. într-un 
număr mare de întreprinderi, 
cauzele care au condus la ne- 
realizarea în întregime a pro
ducției fizice planificate, am ac
ționat nemijlocit în vederea sta
bilirii si înfăptuirii unor măsuri 
concrete vizînd perfectionarea 
organizării producției și a mun
cii, utilizarea mal judicioasă a 
utilajelor, asigurarea unei apro
vizionări ritmice și rationale, 
calificarea din timp a forței de 
muncă, respectarea disciplinei 
contractuale.

Una din problemele asupra că
rora conducerea partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu ne-au 
atras atenția în repetate rînduri 
o constituie calitatea produselor. 
Iată de ce se impune să spriji
nim consiliile oamenilor muncii 
din unitățile Capitalei în adop
tarea și aplicarea unor măsuri 
pentru promovarea cu mai mul
tă hotărîre a progresului tehnic, 
respectarea disciplinei tehnolo
gice. creșterea exigentei contro-
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în perioada care a trecut de 
la adoptarea Legii cu privire la 
funcționarea consiliilor oameni
lor muncii — a spus vorbito
rul — practica vieții noastre so
ciale a validat justețea și va
labilitatea principiului antrenă
rii active a maselor la procesul 
de fundamentare a deciziilor, de 
urmărire responsabilă a mate
rializării acestora. Congresul la 
care participăm, dezbaterile sale 
desfășurate în spiritul amplei a- 
nalize asupra realizărilor dobin- 
dite. a direcțiilor viitoare de ac
țiune, cuprinse in expunerea 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
deschid o etapă calitativ nouă 
în continua perfecționare a or
ganizării și conducerii societă
ții, adincirea democrației socia
liste, creșterea rolului conducă
tor în stat al clasei noastre 
muncitoare.

Susțin și eu din toată inima 
propunerea ca în funcția de 
președinte al Consiliului natio
nal al oamenilor muncii să fie 
ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, de numele și activi
tatea căruia sînt legate toate 
realizările și perfecționările ce 
au avut loc în domeniul plani
ficării, conducerii și organizării 
economiei naționale, perfecțio
nări care au propulsat economia 
românească pe cele mai înalte 
trepte din întreaga istorie a 
țării noastre.

Aș dori să remarc faptul — a 
spus vorbitorul — că. si în în
treprinderea unde îmi desfășor 
activitatea, înfăptuirea obiecti
velor încredințate de conduce
rea partidului, a indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu ocazia vizitelor 
sale de lucru, privind dezvolta
rea, modernizarea și diversifica
rea producției de autoturisme de 
teren cunoaște o largă partici
pare a tuturor muncitorilor și 
specialiștilor. Stimularea miș
cării de invenții si inovații, so
luțiile tehnice adoptate în ca
drul acțiunii de autodotare au 
contribuit la sporirea compe
titivității produselor noastre pe 
piața externă. Cele 10 produse 
nou asimilate șl introduse în fa
bricație se remarcă prin para
metri tehnico-functionali supe
riori. Ele s-au impus în nume
roase concursuri internaționale, 
la care au participat și firme 
cu tradiție îndelungată în fabri
carea autoturismelor de teren.'

După ce s-a referit la suc
cesele obținute de colectivul 
întreprinderii pe primul semes
tru al acestui an la producția 
fizică și la export, vorbitorul a 
spus :

De mare importanță pentru 
noi toti este noua teză formu
lată în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al partidului, că în etapa 
actuală trăsătura definitorie a 
procesului de perfecționare a 
activității statului nostru este 
trecerea unora dintre funcțiile 
sale pe seama maselor populare, 
a colectivelor de oameni ai 
muncii. Pe această linie se în
scriu hotărîrile recentei plenare 
a Comitetului Central al Parti-

Cuvîntul tovarășului 
Victor Mateievici

Ampla expunere a secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la 

lului de calitate și a răspunderii 
individuale și colective pentru 
calitatea produselor și marca fa
bricii.

Ne confruntăm. în această pe
rioadă. cu probleme deosebite în 
ceea ce privește realizarea pla
nului de investiții. Vă raportăm, 
tovarășe secretar general, că. 
potrivit indicațiilor dumneavoas
tră. măsurilor stabilite de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. în ziua de 8 iulie a.c., 
am stabilit un program complex 
și concret, cu răspunderi și ter
mene, am luat măsurile necesare 
pentru recuperarea restantelor 
înregistrate pe semestrul I. ast
fel ca pînă la sfîrșitul anului să 
obținem și în acest domeniu 
bune rezultate. In același timp, 
oamenii muncii din Capitală 
participă în mod hotărît la re
pararea instituțiilor, întreprin
derilor și a imobilelor avariate 
de cutremur, pe care ne-am 
propus, și așa cum s-a aprobat, 
să le terminăm pînă la sfîrșitul 
acestui an.

Pentru realizarea în mal bune 
condiții a planului de inves
tiții, punerea în funcțiune la 
termen a noilor obiective indus
triale și realizarea într-o pe
rioadă cît mai scurtă a parame
trilor proiectați este necesar ca 
centralele să preia cu mai multă 
răspundere activitatea de inves
tiții din unitățile coordonate. în 
același timp, este rlecesar ca în 
întreprinderile și centralele in
dustriale să se realizeze o bună 
parte din investiții în regie 
proprie.

In lumina indicațiilor cuprinse 
în expunerea prezentată de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, vom 
acționa în continuare cu mai 
multă fermitate pentru diversi
ficarea, adîncirea și creșterea 
eficienței întregii activități a 
consiliilor oamenilor muncii, per
fecționarea stilului și metodelor 
de muncă, implicarea lor mai 
activă în viața și preocupările 
colectivelor din întreprinderi și 
centrale.

Dînd o înaltă apreciere insti- 
tuționalizării Congresului consi
liilor oamenilor muncii și con
stituirii Consiliului national al 
oamenilor muncii din industrie, 
transporturi și construcții, vorbi
torul a dat glas angajamentului 
de a se acționa neabătut pentru 
funcționarea exemplară, în toate 
colectivele, în toate unitățile, a 
democrației socialiste, al spiritu
lui combativ, critic și autocritic, 
pentru afirmarea tot mai pu
ternică a conștiinței țnuncito- 
rești. j

dului Comunist Român privind 
educarea prin muncă a tinerilor 
care au avut abateri de la re
gulile de conviețuire socială, re
glementările noi~~cu privire la 
răspunderea directă a celor 
care lucrează în domeniul pre
sei, radioteleviziunii, editurilor, 
creațiilor literar-artistice. in în
treaga activitate cultural-educa- 
tivă..

In ceea ce privește educarea 
prin muncă a tinerilor, folosim 
cele mai bune metode ale mun
cii politico-educative, ale peda
gogiei, pentru a dezvolta trăsă
turile înaintate ale omului nou, 
dragostea de muncă, omenia, 
sinceritatea și a-i forma ca a- 
devărați constructori ai societă
ții noastre socialiste. Cu spriji
nul lor. materializat în mii de 
ore de muncă patriotică, au fost 
date în folosință 5 cămine pen
tru nefamiliști cu 1 500 de 
locuri ; se află în construcție 
un bloc cu 300 garsoniere și o 
cantină-restaurant unde pot 
servi masa 1 000 de angajați.

Trebuie să arăt insă că în 
activitatea noastră se mai ma
nifestă și o serie de lipsuri, 
care se răsfrîng asupra rezul
tatelor economice și financiare. 
Astfel, nu întotdeauna am reu
șit să ne încadrăm în cosumu- 
rile specifice de materii prime 
și materiale, de combustibil și 
energie, să folosim, la capaci
tatea lor maximă, mașinile și 
utilajele din dotare, să stator
nicim în toate secțiile de pro
ducție disciplina și ordinea. Ne 
angajăm în fața dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe se
cretar general, ca. in actuala 
conjunctură economică mon
dială, să facem din „ARO“ un 
produs care să încorporeze mal 
puțin metal, să aibă un consum 
redus de combustibil, putere 
mare de tracțiune, siguranță în 
exploatare si un confort îmbu
nătățit.

In vederea îmbunătățirii sis
temului de aprovizionare tehni- 
co-materială, pe linia măririi 
răspunderii furnizorilor în rea
lizarea prevederilor contractua
le, vorbitorul a propus ca acor
darea retribuției personalului 
de conducere din întreprindere 
să fie condiționată. în mai mare 
măsură, de realizarea la termen 
a contractelor economice.

Totodată, doresc șă-mi exprim 
și eu acordul deplin cu propu
nerile privind folosirea, indeo- 
sebi în sectoarele productive și 
în proiectare, a inginerilor si a 
celorlalți specialiști cu studii 
superioare din întreprinderi și 
centrale industriale, fapt care 
va permite folosirea mai de
plină a potențialului uman de 
care dispune fiecare unitate e- 
conomică, ridicarea randamen
tului muncii pe fiecare utilaj. 
De asemenea, calificarea unei 
părți din personalul auxiliar, 
care lucrează în domeniul apro
vizionării și al transporturilor, 
într-o meserie productivă va 
determina o folosire mai de
plină a timpului de" lucru al a- 
cestora, va permite participarea 
lor nemijlocită la crearea de 
bunuri materiale, la sporirea 
venitului national.

acest prim Congres al consiliilor 
oamenilor muncii din tara noas
tră constituie o strălucită sinte

ză a politicii partidului nostru 
In ce privește rolul și răspun
derile consiliilor oamenilor 
muncii în înfăptuirea neabătu
tă a sarcinilor stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului, 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism, 

în munca noastră, un obiectiv 
principal l-a constituit îmbună
tățirea continuă a stilului și me
todelor de muncă ale organelor 
colective de conducere, atît la 
întreprinderi, cît și la centrală. 
Consiliul oamenilor muncii s-a 
preocupat de utilizarea mai 
bună a capacităților de trans
port, acționînd pentru diversifi
carea categoriilor de prestații în 
traficul de mărfuri, pentru dez
voltarea transporturilor spe
cializate. Măsurile întreprinse 
pentru extinderea mecanizării 
operațiunilor de încărcare-des- 
cărcare au dus la creșterea ca
pacității de transport a parcului 
de autocamioane și remorci 
echipate cu instalații proprii de 
manipulare a mărfurilor cu 68 
la sută în acest an față de 1975. 
De asemenea, ne-am preocupat 
de dezvoltarea transportului 
conteinerizat al produselor, vo
lumul de mărfuri manipulate 
prin acest sistem urmînd să 
crească în anul 1980 de 3 ori 
față de 1976.

Realizările noastre în dome
niul transporturilor de marfă ar 
fi fost mult mai mari — a spus 
în continuare vorbitorul — dacă 
consiliul oamenilor muncii ar fi 
stăruit pentru organizarea și 
generalizarea dispeceratelor do
tate cu aparatură modernă, care 
ar fi contribuit efectiv la eli
minarea curselor în gol și folo
sirea judicioasă a capacităților 
de transport. Nici. în ceea ce 
privește traficul de călători nu 
am reușit să înlăturăm toate de
ficiențele ce se mai manifestă, 
mai ales în legătură cu regula
ritatea curselor, respectarea ore
lor de plecare-sosire și asigura
rea unor condiții corespunzătoa
re de transport. Nu am înlătu
rat toate neajunsurile ce se mai 
manifestă în domeniul folosirii 
rationale a mijloacelor de trans
port și a forței de muncă, al 
asigurării beneficiarilor cu auto
vehicule la timpul potrivit, pen
tru operativitatea transportului 
de mărfuri. In mod autocritic, 
trebuie să arătăm că consiliile 
oamenilor muncii, cadrele de 
conducere, specialiștii nu au fo
losit întotdeauna cu consecven
tă toate formele și mijloacele 
pentru a face ca toți lucrătorii 
să fie coriștienți de importanța 
reducerii normelor de consum.

Congresul consiliilor oamenilor 
muncii, eveniment de importan
tă deosebită in viata social-poli- 
tică a tării, se înscrie pe linia 
practicii promovate consecvent 
de conducerea partidului și sta
tului nostru de a supune unei 
largi dezbateri obiectivele fun
damentale ale strategiei si tacti
cii construirii noii societăți.

Apreciind caracterul realist și 
mobilizator al sarcinilor pe anul 
1978. vorbitorul a arătat că ho- 
țăritor pentru înfăptuirea lor 
este îndeplinirea în cele . mai 
bune condiții a sarcinilor econo
mice și financiare pe anul în 
curs.

Experiența de pînă acum a de
monstrat că, la majoritatea uni
tăților din economie, organele 
colective de conducere, analizînd 
temeinic problemele economice 
privind introducerea progresului 
tehnic, reducerea ' consumurilor 
materiale și a cheltuielilor în 
general. potrivit programelor 
stabilite, au obținut rezultate 
bune, reflectate în creșterea efi
cientei economice a unităților 
respective.

Totuși, trebuie arătat că la u- 
nele întreprinderi din industria 
chimică, industria construcțiilor 
de mașini, industria ușoară și al
tele. datorită unor deficiente în 
derularea procesului aprovizio- 
nare-productie-desfacere. folosi
rii necorespunzătoare a capaci
tăților și a spatiilor de produc
ție. depășirii consumurilor, ne- 
realizării la termen a parametri
lor tehnico-economici proiectat! 
la noile obiective, lipsurilor în 
organizarea producției si a mun
cii. costurile planificate au fost 
depășite, cu consecințe negative 
pentru gestiunea fiecărei unităti 
productive. In legătură cu nive
lul costurilor, atrage atentia 
bunăoară faptul că. pentru ace
lași produs, costurile diferă mult 
de la o întreprindere la alta. 
Vorbitorul a menționat Combi
natul de îngrășăminte chimice 
Slobozia, unde în anul 1976 cos
tul tonei de amoniac si de azo
tat de amoniu a fost mult mai 
mare decît la Combinatul chimic 
Craiova. Trebuie să recunoaștem, 
în același timp, că nici Ministerul 
Finanțelor, instituțiile financiare 
și bancare nu au acționat cu fer-

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Bușui

Convocarca primului Congres al 
consiliilor oamenilor muncii si 
problematica Înscrisă pe ordinea 
de zi reflectă perseverenta cu 
care conducerea partidului, se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. militează 
neabătut pentru aplicarea con
secventă a hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea privind perfecțio
narea și adîncirea democrației 
socialiste, antrenarea maselor la 
conducerea și organizarea vieții 
economice si sociale.

Permiteti-mi să raportez cu 
acest prilej că oamenii muncii 
din industria județului Caras- 
Severin au depășit prevederile 
pe primul semestru la planul 
producției industriale cu 3,4 la 
sută. O devansare mai accentua
tă înregistrăm la livrările la ex
port. unde prevederile planului 
sînt depășite cu 15,7 la sută. Pro
movarea largă a progresului teh
nic. îmbunătățirea organizării 
producției și muncii, creșterea 
indicilor de utilizare a agrega
telor. instalațiilor si mașinilor, 
ridicarea gradului de pregătire 

Mal există numeroase abateri 
ale personalului de bord de la 
normele eticii și echității socia
liste, de la legislația în vigoare, 

în vederea înlăturării hotărîte 
a aoestor neajunsuri semnalate, 
care au repercusiuni negative 
asupra îndeplinirii sarcinilor, 
pentru sporirea eficienței eco
nomice, întărirea ordinii și dis
ciplinei — factori determinanțl 
în desfășurarea transporturilor 
auto în deplină siguranță a cir
culației rutiere — consiliiîe oa
menilor muncii, sub conducerea 
permanentă a organelor și orga
nizațiilor de partid, vor stabili 
noi măsuri cu privire la educa
rea. pregătirea și instruirea în
tregului personal, ooncomitent 
cu îmbunătățirea activității de 
îndrumare, cu exercitarea unui 
control permanent șl exigent.

Vă rog să-mi permiteți să in
formez congresul că în această 
perioadă ne confruntăm șl cu 
unele probleme deosebite, pen
tru rezolvarea cărora fac urmă
toarele propuneri : Deși s-au 
luat unele măsuri de realizare a 
pieselor de schimb deficitare, 
totuși sectorul de ' transporturi 
auto resimte acut lipsa unor re
pere principale, care nu sînt 
asigurate în limitele prevăzute 
în planurile de aprovizionare. 
Consider necesar ca ministerele 
și organele locale care au capa
cități de producție create în a- 
cest scop să asigure necesarul 
de piese de schimb auto ai eco
nomiei naționale. Se cunoaște 
faptul că noile autovehicule ro
mânești echipate cu motoare 
diesel au un înalt grad deț veh- 
nicitate. precum și parametrii ri
dicați de funcționare, elemente 
care cer asigurarea unor carbu
ranți și lubrifianti corespunză
tori obținerii unor rulaje cît mal 
ridicate. Este necesar ca Minis
terul Industriei Chimice să a- 
sigure calitatea corespunzătoare 
a carburanților și lubrifiantilor. 
atît în perioada de vară, dt și 
în perioada de iarnă.

în încheiere, doresc să susțin 
cu căldură propunerea ca in 
funcția de președinte al Consi
liului național al oamenilor 
muncii din industrie, transpor
turi și construcții să fie ales 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o- 
mul de omenie, bărbatul de stat 
care, prin activitatea sa în frun
tea partidului și a țării, a schim
bat radical înfățișarea economiei 
naționale, ridicînd România peț 
trepte tot mai înalte de pros
peritate, deschizîndu-i perspec
tiva înaintării accelerate pe ca
lea progresului și civilizației.

mitate, nu au sprijinit în 
toate cazurile concret unită
țile economice pentru eliminarea 
unor cheltuieli neeconomicoase. 
încadrarea strictă în normele de 
consum, respectarea, strictă â 
disciplinei de plan si financiare.

Cu toate că majoritatea unită
ților au luat în ultimul timp mă
suri pentru dimensionarea stocu
rilor la strictul necesar, unele 
întreprinderi nu manifestă încă 
preocupare pentru mai buna ad
ministrare si . folosire, a fondu
rilor si accelerarea vitezei de 
rotatie a acestora. Pentru eli
minarea unor asemenea aspecte 
negative, a spus, vorbitorul, tre
buie asigurată participarea acti
vă a oamenilor muncii la acti
vitatea de gestiune și control.

S-a acumulat o experiență po
zitivă si pe linia întăririi acti
vității controlului financiar pre
ventiv. Numai în anul 1976 și 
în primul trimestru din acest an, 
ca urmare a intervenției contro
lului. s-au oprit la plată opera
ții care nu îndeplineau condiții 
de legalitate, necesitate, oportu
nitate sau economicitate, în 
sumă de peste 15 miliarde lei. 
Cu toate acestea. în unele în
treprinderi se mențin destule fon
duri Imobilizate, iar în altele se 
înregistrează pierderi, se fac încă 
plăti neeconomicoase. Răspun
derea pentru asemenea neajun
suri o poartă și organele finan- 
ciar-bancare.

în spiritul indicațiilor sl s; - 
cinilor cuprinse în expune; ea 
secretarului general al partidu
lui. se impune sporirea preocu
părilor organelor de conducere 
colectivă, a organelor economi
ce. a celor financiare pentru ar 
plicarea consecventă a principii
lor gestiunii economice la nive
lul fabricilor, uzinelor, exploată
rilor. secțiilor, șantierelor, fer
melor si altor unităti similare 
fără personalitate juridică. Tot
odată, ne vom preocupa să sta
bilim cu mai multă precizie, prin 
Îmbunătățirea reglementărilor e- 
xistente. atribuțiile si. răspunde
rile ce revin întreprinderilor si 
unităților fără personalitate ju
ridică în domeniul planificării si 
urmăririi realizării sarcinilor e- 
videntei si controlului financiar 
preventiv.

profesională a cadrelor au per
mis ca. in prima jumătate a a- 
nului, să depășim cu aproape 3 lâ 
sută nivelul productivității mun
cii planificate, realizind pe sea
ma acestui indicator peste 84 la 
sută din sporul producție} in
dustriale. Vă informăm că side- 
rurgiștii din Reșița au reușit să 
se încadreze în sarcina stabilită 
privind creșterea gradului de 
scoatere a laminatelor finite din
tr-o tonă de otel brut, realizind. 
prin efort propriu, un in
dice comparabil cu nivelurile ob
ținute pe plan mondial.

în continuare, vorbitorul a spus; 
Considerăm că perfecționarea sti
lului si metodelor de muncă ale 
consiliilor oamenilor muncii este 
strîns legată de modul în care Ie 
îndrumă organele si organizațiile 
de partid, de preocuparea aces
tora pentru a-si ridica neconte
nit rolul lor conducător în în
treaga viată economică, politică 
si socială a unităților industriale.
(Continuare în pag. a IV-a)
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)
din întreaga noastră societate. 
(Aplauze puternice).

Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că tot ce am realizat, tot ce 
ne propunem să înfăptuim în vii
tor este nemijlocit legat de munca 
plină de elan a oamenilor muncii. 
Cu cît va crește pregătirea profe
sională și politică a oamenilor 
muncii, cu atît se vor obține rezul
tate tot mai bune în toate dome
niile economico-sociale.

S-au făcut numeroase propuneri 
cu privire la creșterea răspunderii 
și atribuțiilor întreprinderilor și 
centralelor economice. Fără nici o 
îndoială că va trebui să se anali
zeze cu toată atenția aceste propu
neri și să se acționeze cu hotărîre 
pentru aplicarea prevederilor legi
lor — și completarea lor, unde este 
necesar — în această privință. 
Trebuie, într-adevăr, ca întreprin
derile, consiliile de conducere să 
aibă un rol mai activ în elaborarea 
planurilor și în înfăptuirea lor, așa 
cum trebuie să acorde o mai mare 
atenție activității de ordin finan
ciar, realizării producției cu chel
tuieli minime, creșterii rentabilită
ții economice și evitării oricărei 
risipe și cheltuieli inutile. E bine 
să se înțeleagă că toate consiliile 
de conducere, întreprinderile, cen
tralele, toți oamenii muncii trebuie 
să facă totul pentru a asigura fo
losirea deplină a tuturor capacită
ților de producție, a realiza pro
ducția cu minimum de cheltuieli, 
a nu admite ca nici un leu, nici un 
ban ’ să nu fie cheltuit fără a fi 
necesar și fără a fi înregistrat în 
miud corespunzător. (Aplauze pu
ternice).

Am ascultat aici o propunere
— pe care n-am înțeles-o prea 
bine — cu privire la necesitatea 
de a se da întreprinderii respecti
ve mai multe mijloace financiare, 
pe care să le cheltuiască după 
felul cum crede de cuviință. Poa
te tovarășii au vrut să spună, alt
ceva, dar cam cu această impresie 
am rămas eu și alți tovarăși. De
sigur, un asemenea fel de abor
dare a problemei nici nu poate fi 
conceput. întreprinderile, centra
lele, toate unitățile economice și 
instituțiile noastre dispun — și tre
buie să dispună — de mijloace 
materiale și financiare. După cîte 
știu, toate au planuri financiare, 
au bugete de venituri și cheltuieli, 
în care sîrit asigurate toate mij
loacele necesare desfășurării nor
male a activității. Nimeni nu poate 
pretinde — și cu atît mai mult nu 
poate pretinde un consiliu de con
ducere sau un membru al acestuia
— că trebuie să dispună de mij
loace pe care să le cheltuiască fără 
a da socoteală în fața clasei mun
citoare, în fața poporului, în fața 
statului. O asemenea abordare nu 
poate fi concepută și trebuie ca, 
acolo unde întîlnim astfel de con
cepții, să le lichidăm cu desăvîr- 
șire. (Aplauze puternice).

Este necesar să se înțeleagă bine 
că fiecare director, fiecare consiliu 
de conducere răspunde în fața cla
sei muncitoare, a poporului, de 
buna gospodărire a bunurilor în
credințate — pe care trebuie să le 
gospodărească mai bine decît gos
podărește propriile sale mijloace. 
Aceasta este cerința esențială față 
de un conducător de unitate eco
nomică — și trebuie să pretindem 
și să întărim controlul financiar, 
disciplina și ordinea în toate do
meniile de activitate. (Aplauze 
puternice).

In consiliile oamenilor muncii 
sînt cuprinși, pe țară, 156 000 de 
oameni ai muncii, o uriașă forță 
care poate asigura în mod colectiv 
și democratic dezbaterea și solu
ționarea competentă a tuturor pro
blemelor. Pe drept cuvînt s-a sub
liniat aici, de mai mulți tovarăși, 
că nici un fel de conducere uni
personală nu poate înlocui forța 
colectivului, înțelepciunea colecti
vă a consiliilor de conducere, a 
maselor de oameni ai muncii. Nu
mai sprijinindu-le și întărind răs
punderea acestor consilii, a adu
nărilor generale vom asigura, 

!țr-adevăr, soluționarea în condi- 
\ cît mai bune a tuturor pro
blemelor, consolidarea fiecărei 
unități, mersul ferm înainte al în

tregii economii naționale. (Aplauze 
puternice, prelungite, urale. Asis
tența. în picioare, scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Consider că observațiile, criticile 
și propunerile care au fost prezen
tate în aceste zile cu privire la îm
bunătățirea activității acestor or
ganisme și adunări generale, sînt 
pe deplin întemeiate și va trebui 
ca, într-un timp cît mai scurt, să 
fie aduse îmbunătățiri corespun
zătoare, atît de ordin legislativ, cît 
mai cu seamă în stilul și metodele 
de muncă ale acestor organisme de 
conducere ale întregii activități 
economico-sociale.

In legătură cu aceasta aș men
ționa că propunerea cu pri
vire la ălegerea reprezentanților 
oamenilor muncii în consiliile de 
conducere la 4 ani nu mi se pare 
cea mai întemeiată. Actualmente, 
aceștia sînt aleși la 2 ani — și nu 
reprezintă un efort prea mare ca, 
în cadrul adunărilor generale, care 
au loc de două ori pe an, la una din 
acestea să alegem, din doi în doi 
ani, pe reprezentanții în consiliile 
oamenilor muncii. Dacă am admite 
propunerea făcută, aceasta nu ar 
duce la întărirea răspunderii și 
controlului oamenilor muncii asu
pra acestor organisme, ci, dimpo
trivă, ar constitui, în fapt, o anumi
tă sustragere de la acest control, 
o diminuare a răspunderii adună
rilor generale, a maselor de oa
meni ai muncii. (Aplauze aproba
toare).

Au fost prezentate unele pro
puneri în legătură cu necesitatea 
derogării de la prevederile unor 
legi privind promovarea cadre
lor, formarea prețurilor și al
tele. Cred că în ce privește pre
gătirea și formarea cadrelor, con
siliile oamenilor muncii au foarte 
multe atribuții ; dar respectarea 
legilor constituie, de asemenea, o 
atribuție esențială de la care nu 
trebuie să se abată nimeni, sub 
nici un motiv și sub nici o formă. 
(Aplauze puternice). în fond, 
acum dispunem totuși de cadre 
bine pregătite, în toate domeniile 
de activitate. Au trecut aproape 30 
de ani de cînd clasa muncitoare 
conduce activitatea economico-so- 
cială. Am format cadre conducă
toare în toate domeniile de activi
tate — și deci nu se justifică pro
punerea de a încerca să ocolim 
prevederile legilor, care urmăresc 
tocmai să asigure promovarea în 
anumite munci de conducere a oa
menilor cu o anumită experiență 
cîștigată în procesul muncii, nu în 
birou. Legea subliniază tocmai 
acest lucru, pentru a asigura ca atît 
directorul și inginerul-șef, cît și 
alte cadre de conducere să aibă o 
anumită experiență spre a-și putea 
îndeplini în bune condiții sarcini
le încredințate de clasa muncitoa
re, de partid și de stat. Eu, dim
potrivă, mă așteptam să se aducă 
aici unele critici faptului că 
s-au încălcat uneori aceste preve
deri și nu întotdeauna s-a ținut 
seama de necesitatea de a promova 
în muncile de conducere oameni 
cu experiență corespunzătoare, că 
s-a mai mers — cum se spune — 
după prietenii și după cumetrii. 
Or, asemenea situații trebuie li
chidate ’ (Aplauze puternice, pre
lungite ; asistența, în picioare, 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

în ce privește premierile și for
marea prețurilor. După cîte știu, 
consiliile oamenilor muncii din în
treprinderi au în privința aceasta 
atît mijloace, cît și drepturi foarte 
mari. Este adevărat că în ce pri
vește formarea prețurilor a trebuit 
să introducem unele măsuri de 
control mai severe și să supunem 
aceste prețuri aprobării unor or
gane superioare. De ce a trebuit să 
facem acest lucru tovarăși ? Pentru 
că la o serie de produse ne-am po
menit cu o creștere a prețurilor cu 
totul nejustificată și care, dacă nu 
am fi intervenit la timp, ar fi pro
dus mari dereglări în economia 
noastră națională. Problema for
mării prețurilor, inclusiv a celor 
de cost, a celor de produc
ție, cu atît mai mult a pre
țurilor de desfacere, este o pro
blemă ce nu poate fi lăsată la 
voia întîmplării, la liberul arbitru, 
la liberul schimb sau Ia cerința 

pieței, cum se spune în unele țări. 
Problema prețurilor este o proble
mă fundamentală a societății noas
tre. Noi trebuie să înțelegem rolul 
foarte mare pe care-1 au consiliile 
oamenilor muncii și adunările ge
nerale în formarea prețurilor de 
cost, tocmai pornind de la reduce
rea cheltuielilor de producție, a 
cheltuielilor materiale, de la creș-. 
terea productivității muncii. In 
această privință nimeni altul nu 
poate face mai mult decît adu
narea generală, decît consiliul de 
conducere al întreprinderii ! Aici 
consiliile de conducere au nu nu
mai deplina libertate, ci și deplina 
răspundere — pe care trebuie s-o 
exercite în întregime. (Aplauze 
puternice). în fond aceasta este 
problema esențială a prețurilor, to
varăși. Cîte beneficii adăugăm la 
un produs sau la altul, cu cît se 
vinde el — aceasta nu mai este de 
acum o problemă a întreprinderii, 
ci o problemă a politicii generale 
de stat, pe care nu o putem lăsa la 
inițiativa și la aprecierea fiecărui 
consiliu de conducere dini între
prinderi. Sînt mii de asemenea 
consilii care, fiecare, judecă numai 
parțial și privește lucrurile din- 
tr-un anumit punct de vedere, nu 
are viziunea pe plan național a 
raporturilor dintre prețurile diferi
telor produse. Iată de ce propunerea 
aceasta nu poate fi acceptată. Am 
ținut însă să mă refer la ea pentru 
a face pe tovarăși să înțeleagă că 
trebuie să ne preocupăm de pro-, 
blema esențială a prețurilor, a 
cheltuielilor de producție, a chel
tuielilor materiale. Dacă rezolvăm 
în mod just această problemă și 
acționăm continuu pentru redu
cerea prețurilor de cost, atunci ne 
îndeplinim în bune condiții în
datoririle, răspunderile față de 
clasa muncitoare, față de popor, 
față de statul nostru socialist. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Cred că este bine să reținem că 
nu trebuie să ne preocupăm și să 
alergăm după derogări de la legile 
pe care le avem. Desigur, dacă sînt 
propuneri, dacă sînt necesare anu
mite modificări în legi, va trebui 
să le aducem ; ele vor fi aduse în 
mod corespunzător de organele de 
stat. Vom studia asemenea propu
neri și ele vor fi adoptate de or
ganul suprem al statului nostru, 
Marea Adunare Națională. Dar, 
chiar dacă unii tovarăși au făcut 
propuneri îndreptățite, nimeni nu 
poate să pretindă că trebuie să oco
lim prevederile legale, să facem 
derogări de la legi. Aceasta tre
buie să fie clar pentru toată lu
mea ! Doresc să menționez, cu pu
tere, că rolul consiliilor oamenilor 
muncii, al conducerii tuturor uni
tăților economico-sociale, de jos 
pînă sus, este nu de a cere dero
gări, ci, dimpotrivă, chiar dacă 
ministerele le-ar da asemenea de
rogări, să le critice și să le refuze, 
inclusiv derogările de la’ normele 
tehnice care, din păcate, se dau 
foarte multe și cărora trebuie să 
le punem capăt. (Aplauze aproba
toare). Rolul tuturor consiliilor oa
menilor muncii este tocmai acela 
de a acționa cu toată fermitatea 
pentru aplicarea neabătută, în toate 
domeniile, a prevederilor legilor 
noastre, care constituie chezășia 
dezvoltării democrației socialiste, a 
bunei activități și ordini în toate 
sectoarele de activitate. (Aplauze 
puternice).

Ținînd seama de numărul mare 
de propuneri care au fost făcute, ar 
fi necesar ca ele să fie serios ana
lizate și, fără îndoială, reținute a- 
celea care vor fi găsite corespunză
toare, trecîndu-se de îndată la so
luționarea lor. în același timp, este 
necesar ca oamenii muncii să fie 
informați de felul cum au fost so
luționate toate propunerile, atît cele 
acceptate, cît și cele care nu au fost 
reținute, explicîndu-li-se și de ce 
nu au fost acceptate.

Aș dori să menționez încă o dată 
necesitatea de a acorda mai multă 
atenție problemelor perfecționării 
întregii activități economico-socia
le, ridicării nivelului conducerii 
științifice pe toate treptele, cores
punzător sarcinilor ce ne stau în 
față. Să facem totul încît consiliile 
oamenilor muncii, adunările gene
rale să-și îndeplinească în cele mal 
bune condiții misiunea lor în con
ducerea întregii activități, a socie
tății noastre socialiste. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Formarea Consiliului național al 
oamenilor muncii reprezintă un 
factor de importanță deosebită în 
sistemul democrației noastre, în 
crearea cadrului organizatoric cît. 
mai adecvat participării la scară 
națională a clasei muncitoare, a oa
menilor muncii, la conducerea so
cietății, reprezintă o expresie tot 
mai puternică a democratismului 
societății noastre, a faptului că 
poporul nostru își făurește în mod 
conștient și liber propriul său vii
tor, viitorul comunist. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

încheierea lucrărilor Congresului consiliilor oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)
sintetice din Iași, Ion Pățan, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Lucrările au fost conduse apoi de 
tovarășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului.

Au luat cuvîntul tovarășii Gheor- 
ghe Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, ge
neral-colonel Marin Nicolescu, ad
junct al ministrului apărării naționa
le, Catalina Szivos, muncitoare la 
întreprinderea „Tricotex" din Satu 
Mare, și Constantin Băbălău, minis
trul minelor, petrolului și geologiei.

S-a anunțat apoi că la discuțiile 
generale în plenul congresului s-au 
înscris 211 tovarăși, iar în secțiunile

Aș dori să exprim cele mai vii 
mulțumiri pentru alegerea mea ca 
președinte al Consiliului național 
al oamenilor muncii. Această înal
tă răspundere în conducerea aces
tui organism al clasei muncitoare 
din patria noastră reprezintă încă 
o manifestare a încrederii clasei 
muncitoare, a poporului, în parti
dul nostru comunist, în politica sa 
revoluționară, care corespunde pe 
deplin intereselor întregii noastre 
națiuni. (Aplauze puternice, urale. 
întreaga asistență, în picioare, 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

în ce mă privește, vă asigur, 
dragi tovarăși, că voi căuta — și, 
după cum ați văzut, după alegere 
am și încercat să mă ocup de une
le din problemele activității con
siliilor oamenilor muncii (vii 
aplauze) — să depun toate 
eforturile pentru ca acest or
ganism să-și îndeplinească în 
cele mai bune condiții misiunea 
sa. Mă refer mai cu seamă la o- 
rientarea și conducerea unitară a 
organismelor de conducere, a con
siliilor oamenilor muncii, de la u- 
nitățile economice pînă la condu
cerile sau consiliile de conducere 
ale ministerelor, pentru a face ca 
toate aceste organisme să acțione
ze într-un spirit unitar, să-și în
deplinească în condiții tot mai bune 
misiunea lor. în felul acesta, cred 
că și Consiliul național pe care 
am hotărît să-1 formăm astăzi își 
va justifica importanța, rolul său 
în asigurarea participării clasei 
noastre muncitoare la conducerea 
societății, în dezvoltarea continuă 
a democrației în România. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
Congresul consiliilor oamenilor 

muncii s-a transformat într-o gran
dioasă manifestare politică în via
ța patriei, constituind o pu
ternică afirmare a forței și capa
cității clasei noastre muncitoare în 
conducerea destinelor națiunii noas
tre socialiste.

Este de subliniat faptul că a- 
cest prim congres — marele fo
rum al clasei muncitoare — are 
loc în anul cînd poporul nostru 
a sărbătorit 100 de ani de la cu
cerirea independenței de stat, pre
cum și împlinirea a 100 de ani de 
la formarea în țara noastră a pri
melor cercuri muncitorești și so
cialiste. Aceasta capătă o semni
ficație deosebită, evocînd dru
mul glorios parcurs de clasa 
muncitoare de la primele sale 
începuturi și pînă în ziua de astăzi, 
cînd este clasă conducătoare și a- 
sigură dezvoltarea națiunii noastre 
pe calea socialismului și comu
nismului. z (Aplauze puternice. 
Urale. Asistența, în picioare, scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“). 
Pentru a sublinia și mai mult 
acest drum — poate nu atît 
pentru noi, cît pentru acei care 
doresc să ne dea lecții de demo
crație — este bine să menționăm 

de lucru — 1 073, din care au luat 
cuvîntul 37 de tovarăși în plen și 
646 la lucrările în secțiuni. Avîn- 
du-se în vedere faptul că problemele 
importante înscrise pe ordinea de 
zi au fost dezbătute, congresul a a- 
probat, la propunerea prezidiului, 
sistarea discuțiilor în plen, urmînd 
ca participanții care nu au vorbit 
și au de făcut propuneri sau obser
vații să le prezinte în scris secreta
riatului congresului.

în continuare, tovarășul Manea 
Mănescu a spus : „întregul nostru 
congres, forumul cel mai reprezen
tativ al clasei muncitoare, a primit 
cu entuziasm și satisfacție deosebită 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, să fie 
ales președintele Consiliului național 
al oamenilor muncii".

Propunerea a fost supusă votului 
marelui forum al clasei noastre 
muncitoare.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cei peste 10 000 de partici- 

că primele cercuri muncitorești și 
socialiste și-au desfășurat activita
tea în condiții de teroare și pri
goană, că mișcarea muncitorească, 
reprezentanții ei au trebuit să în
dure schingiuiri, închisori. Mulți au 
trebuit să plătească cu viața pentru 
faptul că s-au ridicat în apărarea 
libertăților și drepturilor oamenilor 
muncii, a intereselor întregului 
nostru popor. Nu doresc să mă o- 
presc acum asupra tuturor acestora, 
vă sînt bine cunoscute tuturor. Ase
menea stări de lucruri se mai gă
sesc astăzi în multe țări capitaliste. 
Militanții de seamă, reprezentanții 
clasei muncitoare, acei care se ri
dică la lupta pentru libertate și 
dreptate, socială și națională, mai 
sînt încă supuși schingiuirilor, te
rorii, mai sînt împușcați. Noi am 
pus capăt pentru totdeauna unor 
asemenea drepturi și libertăți ale 
exploatatorilor și asupritorilor care, 
acolo unde mai dețin și astăzi pu
terea, o folosesc pentru a-și 
menține și dezvolta privilegiile. 
Noi am creat o societate nouă, în 
care oamenii muncii se pot aduna 
și pot dezbate în mod liber proble
mele dezvoltării lor, în care discută 
lipsurile și greutățile, în spirit cri
tic și autocritic — mai bine sau 
mai rău, așa cum se pricep ei — 
dar în deplină libertate, cu hotă- 
rîrea fermă de a întări proprietatea 
socialistă, de a face totul pentru ca 
societatea comunistă — cea mai 
dreaptă societate din lume — să se 
realizeze în cele mai bune condiții 
pe pămîntul României ! (Aplauze 
puternice, prelungite ; urale înde
lungate ; toțî cei prezenți în sală 
se ridică în picioare și scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Putem spune că viața însăși de
monstrează cu putere justețea po
liticii marxist-leniniste a parti
dului comunist, care, aplicînd în 
mod creator legitățile obiective la 
condițiile țării noastre, asigură 
mersul ferm înainte pe calea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului, ridica
rea bunăstării întregului popor, 
dezvoltarea liberă și independentă 
a patriei noastre socialiste. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Se poate afirma cu îndreptățită 
mîndrie că minunata noastră clasă 
muncitoare continuă și dezvoltă pe 
o treaptă superioară tradițiile revo
luționare, își îndeplinește cu cinste 
misiunea sa istorică, atît pe plan 
național, cît și pe plan internațio
nal.

Desfășurarea lucrărilor congre
sului a constituit, totodată, încă o 
manifestare a superiorității demo
crației noastre socialiste și deschi
de noi perspective pentru afirma
rea principiilor umanismului re
voluționar în întreaga viață econo- 
mico-socială. (Aplauze puternice, 
îndelungate).

Dragi tovarăși și prieteni,
Hotărîrile adoptate de marele fo

rum al clasei muncitoare constituie 
o adeziune deplină a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 

panți, exprimînd mandatul încredin
țat de milioanele de oameni ai mun
cii pe care îi reprezintă, au ales în 
unanimitate, cu profundă satisfacție, 
ca președinte ai Consiliului național 
al oamenilor muncii, pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

în sală izbucnesc puternice aplau
ze, ovații și urale. întreaga asisten
ță, în picioare, aclamă îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!", reafirmînd. și 
cu acest prilej,, sentimentele de nețăr
murită dragoste și recunoștință pe 
care toți oamenii muncii de la orașe 
și sate le nutresc pentru partid și 
secretarul său general.

în continuare, tovarășul Manea 
Mănescu a arătat că în timpul lu
crărilor congresului au fost studiate 
și dezbătute proiectul Hotărîrii și 
proiectul Chemării congresului, cu 
care prilej au fost făcute unele pro
puneri de îmbunătățire a acestor do
cumente. S-a propus congresului ca, 

naționalitate, a întregului nostru 
popor la hotărîrile istorice ale 
Congresului al XI-lea de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Dezbaterile și hotărîrile Congre
sului consiliilor oamenilor muncii 
au constituit, totodată, o afirmare 
a voinței neabătute a clasei munci
toare, a tuturor oamenilor muncii, 
a întregului popor de a înfăptui 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, politică ce 
corespunde pe deplin intereselor 
vitale ale întregii națiuni. (Aplauze 
puternice).

Marele forum al clasei munci
toare constituie, de asemenea, c 
puternică manifestare a încrederii 
în Partidul Comunist Român și în 
politica sa revoluționară, a recu
noașterii rolului conducător al 
partidului în toate domeniile de 
activitate, garanția realizării cu 
succes a programului elaborat de 
Congresul al XI-lea. (Aplauze pu
ternice, îndelungate). Acum hotă- 
rîtor este să trecem la realizarea în 
viață a programelor și planurilor 
de dezvoltare economico-socială. 
în această uriașă activitate, locul 
principal îl ocupă clasa noastră 
muncitoare, care constituie forța 
principală a realizării cu succes 
a programului de dezvoltare econo
mico-socială.

Aș dori în mod deosebit să men
ționez rolul important al femeilor, 
care constituie o parte importantă 
a clasei noastre muncitoare și care 
joacă un rol activ, de mare însem
nătate, în realizarea tuturor pro
gramelor de dezvoltare economico- 
socială. Iată de ce este necesar să 
acordăm în viitor o mai mare a- 
tenție promovării femeilor în dife
rite activități de conducere, creării 
condițiilor pentru participarea lor 
mai activă, în toate domeniile și la 
toate nivelurile, la conducerea în
tregii activități economico-sociale, 
la conducerea întregii țări. (A- 
plauze puternice).

Este necesar, de asemenea, să 
menționez rolul important al tine
retului, care, în multe întreprin
deri, reprezintă marea majoritate a 
muncitorilor, necesitatea de a acor
da o atenție sporită educării și for
mării tinerei generații, de a-i da 
posibilitatea să-și îndeplinească cu 
cinste rolul pe care îl are în întrea
ga dezvoltare economico-socială a 
patriei, de a-și însuși atotbirui- 
toarea concepție revoluționară des
pre lume și viață — materialis
mul dialectic și istoric — de a se 
pregăti în așa fel încît să-și poa
tă îndeplini rolul său în construc
ția socialistă și comunistă a patriei 
noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).

în încheiere, doresc încă o dată 
să exprim deplina convingere că 
oamenii muncii, fără deosebi
re de naționalitate, întregul po
por vor face totul pentru 
a asigura realizarea cu succes atît 

pe baza proiectelor celor două docu
mente și a observațiilor făcute de 
participanti. să se dea forma defi
nitivă a Hotărîrii și Chemării, care 
să fie apoi publicate în presă. Cu 
această propunere, cei peste 10 000 de 
participanți la congres au adoptat în 
unanimitate, cu îndelungi aplauze, 
Hotărîrea și Chemarea Congresului 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustrie. construcții si transporturi.

în încheierea lucrărilor congresu
lui, primit cu deosebită căldură și 
însuflețire, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată cu vii a- 
plauze. cu puternice ovații de cei 
peste 10 000 de participanti Ia pri
mul Congres al consiliilor oameni
lor muncii din industrie, construcții 
si transporturi. întreaga asistență. în 
picioare, a aclamat îndelung, într-o 

a planului cincinal, cît și a pre
vederilor suplimentare, asigurind 
astfel dezvoltarea într-un ritm mai 
înalt a patriei socialiste, ridi
carea bunăstării și fericirii în
tregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice, urale ; asistența, în pi
cioare, scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

îmi exprim convingerea că toți 
participanții la congres se vor în
toarce în județele și în unitățile 
lor ca activiști de bază ai partidu
lui și statului nostru, ca demni re
prezentanți ai clasei muncitoare, ai 
oamenilor muncii, acționînd cu 
toată hotărîrea pentru realizarea 
în viață a hotărîrilor adoptate de 
acest congres. (Aplauze puternice, 
urale ; cei prezenți în sală se ri
dică în picioare și scandează 
„Ceaușescu și poporul '.“).

Cu aceste dorințe, vă urez dum
neavoastră, tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru popor 
succese tot mai mari în realizarea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
care asigură ridicarea țării noas
tre pe noi culmi de progres și ci
vilizație, multă sănățate și multă 
fericire! (Aplauze puternice, urale. 
întreaga asistență, în picioare, 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Trăiască și înflorească continuu 
patria noastră socialistă ! Bună
stare și fericire poporului nostru! 
(Aplauze puternice, urale. Cei 
prezenți, în picioare, scan
dează „Ceaușescu și poporul 
„Ceaușescu—P.C.R. !“).

Trăiască minunata noastră clasă 
muncitoare — clasa conducătoare 
a întregii națiuni ! Să se întărească 
alianța cu țărănimea, cu toți oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, unitatea întregului 
popor în realizarea politicii Parti
dului Comunist Român ! (Aplauze 
puternice, urale. Asistența, în pi
cioare, scandează „Ceaușescu și 
poporul „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Trăiască Partidul Comunist 
Român — forța politică conducă
toare a întregii noastre națiuni ! 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează în continuare „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Trăiască solidaritatea și unitatea 
țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialist.e de pretu
tindeni, în lupta pentru pace, pen
tru progres social ! (Aplauze pu
ternice, urale îndelungate).

Declar închise lucrările primului 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii ! Spor la muncă, tovarăși ! 
(Aplauze puternice, urale și 
ovații îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul !“. Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, toți cei prezenți 
în marea sală a Congresului acla
mă îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
său Central, pentru secretarul ge
neral al partidului și președintele 
Republicii, tovarășul Nicelae 
Ceaușescu).

atmosferă de mare entuziasm, pen
tru partid, pentru secretarul său ge
neral. Se scandează minute in șir 
„Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul!". Cei prezenți, îndeplinind 
mandatul milioanelor de oameni ai 
muncii pe care îi reprezintă, au ma
nifestat hotărîrea lor de nestrămutat 
de a îndeplini neabătut sarcinile de 
o deosebită însemnătate cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de a da viată tuturor ho
tărîrilor adoptate de congres, hotă- 
rîri ce alcătuiesc un adevărat pro
gram de acțiune pentru mobilizarea 
potențialului material si uman de 
care dispune tara în vederea reali
zării exemplare a planurilor de dez
voltare ecQnomico-socială a patriei 
noastre, pentru înfăptuirea cu de
plin succes a Programului de dez
voltare neîntreruptă a patriei noas
tre socialiste pe calea progresului si 
bunăstării, stabilit de Congresul al 
XI-lea al P.C.R.
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Dorim' să informăm congresul 

că biroul comitetului județean 
de partid a introdus ca o prac
tică permanentă examinarea sis
tematică a felului în care orga
nele și organizațiile de partid o- 
rientează si controlează activita
tea consiliilor oamenilor muncii, 
munca depusă de comuniștii din 
organele de conducere colectivă 
ale unităților economice, pentru 
a se asigura, asa cum ne cere 
Programul partidului, conduce
rea politică din interior a acestor 
organisme.

Considerăm că. în urma măsu
rilor luate și a sprijinului acor
dat de numeroase organizații de 
partid, cele mai multe consilii 
ale oamenilor muncii au reușit 
să adopte și să folosească un stil 
de lucru corespunzător, fapt care 
se materializează si în autori
tatea și încrederea de care se 
bucură în rindurile colectivelor.

Din păcate, trebuie să spunem 
că mai sint unele consilii ale 
oamenilor muncii unde preva
lează metodele administrative, 
rolul unor membri ai consiliilor, 
îndeosebi al reprezentanților oa
menilor muncii, reducindu-se 
doar la participarea la vot. Nu 
sîntem pe deplin mulțumiți nici 
cu felul în care unele organi
zații de partid își exercită drep
tul conferit de statutul partidului 
de a controla conducerile teh- 
nico-administrative ale între
prinderilor.

Tocmai pentru a lichida ase
menea neajunsuri, comitetul ju
dețean de partid a initiat pre
gătirea specială a reprezentanți
lor oamenilor muncii în organe
le de conducere colectivă ale 
unităților economice. insistînd 
asupra creșterii competentei și 
spiritului lor de răspundere, a 
organizat schimburi de expe
riență cu scopul de a popu
lariza și generaliza cele mai 
eficace metode de exercitare a

Cuvîntul tovarășului
Peter Foof

Doresc să încep prin a exprima 
acordul meu deplin față de ex
punerea tovarășului ~ Nicolae 
Ceaușescu, document de o ex
cepțională valoare teoretică și 
practică, care va constitui pen
tru consiliile oamenilor muncii 
un îndrumar permanent, de 
mare preț în activitatea lor pre
zentă și de viitor. Alături de în
tregul popor, și colectivul de 
muncă al Fabricii de mobilă și 
articole tehnice din Codlea s-a 
bucurat din plin de roadele po
liticii generale a partidului pri
vind dezvoltarea forțelor de pro
ducție, ridicarea continuă a ni
velului de dotare tehnică și de 
pregătire a forței de muncă. de 
ansamblul de măsuri privind 
creșterea mai accelerată a nive
lului de trai al celor ce mun
cesc.

Vă rog să-mi permiteți, a spus 
vorbitorul, să dau glas gîndu- 
lui nostru de mulțumire și re
cunoștință față de partid și 
conducerea sa, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru fer
mitatea revoluționară și clarvi
ziunea științifică cu care că
lăuzește poporul nostru spre co
munism, angajamentului nostru 
de a munci cu întreaga energie 
și capacitate în scopul ridicării 
patriei noastre în rîndul țărilor 
cu un înalt nivel de dezvoltare. 
Acest angajament se înteme
iază pe hărnicia și priceperea 
colectivului fabricii noastre, pe 
colaborarea frățească dintre oa
menii muncii români, maghiari, 
germatii și de alte naționalități, 
care participă. în strînsă uni
tate. la activitatea întreprinderii 
noastre, unde un număr însem
nat de cadre de conducere pro
vin din rîndul naționalităților 
conlocuitoare. în fabrica în care 
lucrez, 23 din cei 80 de șefi de 
secție, maiștri, șefi de echipă, 
controlori de calitate și alte 
funcții de răspundere sint de 
naționalitate germană, repre- 
zentînd împreună cu cei de 
origine maghiară 35 la sută din 
totalul cadrelor de conducere. 
Iată o ilustrare elocventă a drep
turilor depline pe care le are 
populația apartinînd naționalită
ților conlocuitoare din patria 
noastră, de garantare materială 
a acestor drepturi constitutiona
le. Este argumentul cel mai 
convingător al faptului că Româ
nia este pentru noi toti. români, 
maghiari, germani, patria comu
nă. că aceasta este casa noas
tră. că. strins uniți, avînd ace

Cuvîntul tovarășului
Aurel Groapă

După ce a subliniat importan
ta deosebită a expunerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu. vor
bitorul a arătat că prețioasele 
indicații date de secretarul ge
neral al partidului au fost tra
duse în viată prin reunirea sub 
conducerea Institutului central 
de chimie a tuturor institutelor 
și centrelor de profil, creindu-se 
noi structuri organizatorice, mai 
eficiente, pentru unele domenii 
de mare importantă din econo
mia națională, ca cel al pestici- 
delor. protecției mediului încon
jurător. tehnologii anorganice si 
metale neferoase. Fată de pe
rioada cincinalului trecut. în 
care, prin cercetările aplicate, s-a 
obtinut o valoare suplimentară 
de 6 miliarde lei. în cincinalul 
1976—1980 valoarea suplimentară 
de producție ce se va obține în - 
baza celor 216 tehnologii noi ce 
se vor aplica va fi de circa 30 
miliarde lei. Se vor asigura pes
te 1 900 produse si sortimente 
noi, care vor conduce la reduce
rea importului de produse chi
mice cu aproape 2 miliarde lei 
valută.

Avind în vedere obiectivele 
și sarcinile actualei etape, con
siliul științific a stabilit direcți
ile prioritare ale activității de 
cercetare actuale si de perspec
tivă în chimie, corelate cu cerin
țele de dezvoltare ale tuturor 
ramurilor economiei naționale. 
Dacă ținem seama că aproape 
86 la sută din tehnologiile ce se 
vor aplica în actualul cincinal 
în industria chimică sînt asigu
rate de cercetarea românească, 
reies cu pregnantă sarcinile im
portante ce stau în fata Insti
tutului central de chimie. Așa 
cum ne-ati Indicat dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, pentru reali
zarea acestor sarcini trebuie să 
înfăptuim o adevărată revoluție 
în gindirea cercetătorilor, promo- 

dreptului de control, combătînd 
cu fermitate tendința unora de 
a limita controlul numai la pre
zenta secretarului organizației 
de partid ca membru de drept 
al consiliului oamenilor muncii.

Biroul comitetului județean de 
partid apreciază că organele co
lective de conducere ale uni
tăților economice ar înregistra 
progrese si mai mari în activita
tea lor dacă sprijinului acordaj 
de organismele locale i s-ar 
adăuga un ajutor și mai sub
stantial din partea ministerelor, 
prin participarea sistematică a 
unor cadre competente la pregă
tirea ședințelor acestora, a adu
nărilor generale și mai ales la 
solutionarea practică a unor 
probleme mai dificile care se 
ridică în procesul executării pla
nului.

Expunerea secretarului gene
ral al partidului face o amplă 
analiză a fenomenelor vieții in
ternaționale. Pentru comuniștii 
români este un motiv de satis
facție să constate că eveni
mentele de pe arena mondială 
au confirmat întru totul iustetea 
liniilor directoare jalonate cu 
atîta clarviziune in documentele 
Congresului al XI-lea. în nume
le organizației județene de par
tid Caras-Severin. al tuturor oa
menilor muncii de pe aceste me
leaguri. imi exprim deplinul 
acord cu principiile politicii ex
terne a partidului nostru, susți
nute și aplicate cu pasiune re
voluționară de cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Susțin cu căldură alegerea to
varășului Nicolae Ceausescu ca 
președinte al Consiliului națio
nal al oamenilor muncii, aceasta 
fiind încă o dovadă a sentimen
telor de profundă stimă, dragoste 
și recunoștință pe care le nu
trim fată de secretarul general 
al partidului, pentru meritele 
sale în conducerea partidului.

leași idealuri, ale edificării ci
vilizației socialiste pe aceste 
meleaguri strămoșești, unde au 
trăit în bună înțelegere si îna
intașii noștri, ne făurim prin 
muncă o viată demnă, liberă, 
așa cum ne-o dorim. Iată de ce 
vocile care propovăduiesc dez
binarea nu ne pot și nu ne vor 
putea înșela, nu ne vor abate 
de la drumul drept pe care 
l-am croit împreună.

Sub conducerea si îndrumarea 
permanentă a organelor și or
ganizațiilor de partid, consiliul 
oamenilor muncii din Fabrica 
de mobilă și articole tehnice din 
Codlea a desfășurat o susținu
tă muncă politico-educativă 
pentru realizarea consecventă a 
sarcinilor de plan și a angaja
mentelor pe care ni le-am luat 
în întrecerea socialistă.

Analizînd însă în spirit critic 
activitatea pe care am desfă
șurat-o. trebuie să spunem că 
nu am făcut totul pentru pu
nerea în valoare a rezervelor de 
care dispunem. Mai avem multe 
de făcut în ce privește diversi
ficarea sortimentelor. îmbună
tățirea parametrilor funcționali, 
economisirea materialului lem
nos. introducerea înlocuitorilor, 
mecanizarea unor lucrări, utili
zarea la întreaga capacitate a 
utilajelor și instalațiilor. Toate 
acestea vor sta în atentia con
siliului oamenilor muncii.

Vorbitorul a propus ca în co
lectivele mixte care vor fi con
stituite pentru contractarea pro
duselor pentru export, pe lîngă 
tovarășii din forurile centrale 
și ..Tehnoforestexport". să fie 
cuprinși și oameni ai muncii 
din întreprinderile producătoare, 
care cunosc cel mai bine con
dițiile concrete din aceste uni
tăți. Aceasta va fi. totodată, incă 
o formă a participării directe 
a oamenilor muncii la rezol
varea treburilor și problemelor 
esențiale ale întreprinderilor.

Dînd expresie înaltelor sen
timente de stimă. dragoste și 
recunoștință pe care le nutrim 
fată de secretarul general al 
partidului, cel mai iubit fiu al 
clasei muncitoare, al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în numele colectivu
lui pe care îl reprezint susțin 
călduros alegerea sa în funcția 
de președinte al Consiliului na
tional al oamenilor muncii din 
industrie, transporturi și con-, 
structii.

vînd ideea' că eficiența unei cer
cetări și durata ciclului de cerce- 
tare-proiectare-producție sint în- 
tr-o corelație strînsă.

Pentru aceasta este necesar 
însă ca Ministerul Industriei 
Chimice să acționeze mai ener
gic pentru ca introducerea în 
planurile de investiții să se facă 
mai operativ si să urmărească 
cu fermitate realizarea lor ,4n 
termenele prevăzute in plan.

Subliniind importanta acor
dată introducerii în producție a 
proceselor tehnologice proprii, 
vorbitorul a arătat că. în anul 

, 1977. se prevede realizarea a 
peste 35 de mari instalații noi pe 
tehnologii proprii, elaborate la 
nivelul tehnicii mondiale, iar 
pinâ in 1980 a incă 65 de insta
lații. mentionînd. în acest sens, 
cercetările prevăzute pentru va
lorificarea superioară a unor mi
nereuri. pentru mărirea gradu
lui de chimizare a gazului me- 
tan și materiilor prime vegetale 
și animale.

Pentru mărirea eficientei de 
utilizare a resurselor, institutul 
central s-a orientat spre adin- 
cirea gradului de valorificare a 
materiilor prime din tară si din 
import, cea mai importantă 
realizare urmind a fi creșterea 
gradului de prelucrare a țițeiu
lui. Au fost accentuate preocu
pările pentru protecția mediu
lui înconjurător si descoperirea 
de noi surse de energie, sînt a- 
bordate cercetări privind noi 
surse electrochimice. reducerea 
consumului de energie. în spe
cial în rafinării si industria pe
trochimică.

Legat de activitatea de pe ma
rile platforme chimice, vorbito
rul a arătat că s-au organizat 
colective mixte de specialiști din 
cercetare, proiectare si produc
ție. care, ne baza analizelor e- 
fectuate la instalațiile în func

țiune. au elaborat programe de 
măsuri care vor conduce la 
creșterea eficientei instalațiilor 
si scurtarea termenelor de atin
gere a parametrilor proiectați, 
corespunzător unei valori de cir
ca 1 miliard lei pe an.

în același timp, sîntem con- 
știenți că în activitatea consi
liului științific s-au manifestat 
o serie de lipsuri, că am des
fășurat un efort insuficient de 
cercetare si dezvoltare în dome
niul tehnologiei amoniacului și 
al produselor clOrosodice ; de 
putină vreme, ne-am intensifi
cat preocupările de cercetare în 
domeniul protecției mediului în
conjurător și ne-am orientat 
spre cercetări în domenii im
portante, ca piroliza sau obți
nerea de produse petrochimice 
de mare tonaj.

Cuvîntul tovarășei
Elena Constontinescu

Ca muncitoare la Combinatul 
de fibre sintetice Iași, doresc să 
exprim recunoștința noastră con
ducerii partidului, secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru organizarea 
acestui congres, înalt forum de 
manifestare a democrației mun
citorești. la care particip ca re
prezentantă a oamenilor muncii. 
Am ascultat cu deosebită aten
ție si interes ampla expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tablou minunat al dezvoltării e- 
conomiei noastre naționale, 
bilanț al experienței acumulate 
de consiliile oamenilor muncii, 
care acționează cu tot mai mul
tă competentă, confirmînd juste
țea orientării partidului nostru 
de promovare a spiritului 
profund democratic în toate do
meniile de activitate.

O preocupare deosebită ma
nifestă consiliul oamenilor mun
cii pentru elaborarea măsurilor 
menite să ducă la creșterea gra
dului de utilizare a instalațiilor 
de baza si a masinilor-unelte. la 
folosirea mai eficientă a spa
tiilor construite. Cu sprijinul co
misiilor pe domenii, s-au anali
zat și adoptat decizii corespun
zătoare. a căror aplicare a dus 
la realizarea unor coeficienți de 
peste 99.2 la sută la instalații
le de bază și 85,6 la sută 
la mașinile-unelte. Concomitent, 
s-au luat măsuri pentru ampla
sarea unor noi mașini si utilaje 
în spatiile construite, pe aceas
tă cale urmind să valorificăm o 
suprafață de peste 1 000 mp.

Amintind preocupările pentru 
asimilarea unor produse noi, 
vorbitoarea a subliniat că o 
preocupare constantă a consiliu
lui oamenilor muncii o consti
tuie îmbunătățirea continuă a 
stilului și metodelor sale de 
muncă, antrenarea largă a spe
cialiștilor si a fruntașilor în 
producție din toate sectoarele de 
activitate la rezolvarea proble
melor mai dificile cu care ne 
confruntăm.

Consider însă că înscrierea, 
uneori, pe agenda de lucru a 
consiliilor oamenilor muncii a 
unui număr mare de probleme, 
indicate sau nu de organele di

Cuvîntul tovarășului
Ion Pățan

Doresc de la început — a spus 
vorbitorul — să-mi exprim 
acordul deplin cu concluziile si 
sarcinile cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— document de mare însemnă
tate pentru organizarea si mo
bilizarea forțelor întregului nos
tru popor, in vederea realizării 
in bune condiții a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului. îmi exprim, tot
odată, deplinul acord cu propu
nerea făcută ca secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. să fie ales 
în înalta funcție de președinte 
al Consiliului national al oame
nilor muncii.

Corespunzător cerințelor dez
voltării economice susținute si 
în concordantă cu orientările 
politicii noastre externe, parti
dul ‘și statul promovează con
secvent o laraă colaborare eco
nomică internațională, ca factor 
tot mai important al progresului 
multilateral al fiecărei țări, al 
realizării unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Acționăm ferm pentru extin
derea colaborării cu toate țările 
socialiste, care se situează pe 
primul plan în relațiile noastre 
economice externe. Participăm 
activ la diferite forme de cola
borare cu țările membre ale 
C.A.E.R. pentru asigurarea pro
gresului mai rapid al fiecărei e- 
conomii naționale si intensifica
rea procesului de egalizare a ni
velurilor de dezvoltare a țărilor 

..membre.
Dezvoltăm, totodată, pe mul

tiple planuri relațiile economice 
cu țările în curs de dezvoltare, 
așa cum arăta în expunerea sa 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
creind condiții necesare ca în 
anul 1980 aceste state să dețină 
o pondere de circa 25 la sută 
în comerțul nostru exterior.

Sporește, de asemenea, volu
mul schimburilor comerciale și 
numărul acțiunilor de coopera
re cu țările capitaliste dezvol
tate.

Ținînd seama de rezultatele 
Înregistrate în primul semestru 
al anului 1977 la export, care — 
deși superioare celor din peri
oada corespunzătoare a anului 
precedent — nu se ridică la ni
velul prevederilor de plan, aș 
sublinia. în primul rind. obliga
ția ca, în această lună si in lu
nile ce urmează, să intensificăm 
eforturile pe linia asigurării in
tegrale si ritmice a fondului de 
marfă prevăzut la export, a mij
loacelor de transport, a tuturor 
condițiilor contractuale externe 
necesare, astfel incit să îndepli
nim sarcina trasată de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. privind realizarea unei 
balanțe active a comerțului nos
tru exterior și în anul 1977.

Concomitent cu . preocuparea 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
acest an. se impune să acțio
năm incă de pe acrim în vederea 
pregătirii în cele mai bune con
diții a planului de export pe 
anul viitor. Pe baza prevede
rilor planului ne anul 1978. a- 
probat recent de plenara C.C. al 
P.C.R.. au fost elaborate progra
me detaliate de export ne anul 
viitor.

Avem datoria, atît beneficiarii 
de investiții, cît si oroiectantii 
si organizațiile de comerț exte
rior. să definitivăm de urgentă

în Încheiere, vă rog să-mi”per- 
miteti să susțin și eu propune
rile făcute ca inginerii și alți 
specialiști cu studii superioare 
care. în prezent, isi desfășoară 
activitatea în serviciile funcțio
nale ale întreprinderilor si cen
tralelor să lucreze, cel puțin o 
jumătate din timpul de mun
că. direct în secțiile de produc
ție. în atelierele de proiectare 
și cercetare, potrivit pregătirii 
fiecăruia. De asemenea, este bi
nevenită propunerea ca o parte 
din personalul auxiliar din u- 
nitătile economice, care lucrea
ză in domeniul aprovizionării, 
transporturilor și altor compar
timente. să fie calificat intr-un 
termen cit mai scurt si să lu
creze o parte din timpul său 
de muncă într-una din unită
țile productive.

rect superioare, diminuează po
sibilitatea unei analize temeini
ce. De aceea, cred că ar trebui 
studiată posibilitatea ca unele 
probleme să fie trecute in atri
buțiile birourilor de conducere 
operativă, cu sarcina de a in
forma consiliul oamenilor mun
cii. urmind ca acesta să se o- 
cupe mai ales de aspectele e- 
sențiale ale producției. a

Sînt întru totul de acord cu 
criticile aduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
modul defectuos în care acțio
nează uneori consiliile oameni
lor muncii. Și la noi în combi
nat organul de conducere colec
tivă nu a reușit să înlăture ne
ajunsurile ce se manifestă în 
ce privește utilizarea judicioasă a 
timpului de muncă. Faptul că 
avem un. colectiv tînăr nu ne 
scutește cu nimic de răspunde
rea ce ne revine pentru realiza
rea unui indice de utilizare scă
zut al timpului de lucru. O mai 
mare atentie trebuie să acor
dăm educării tineretului, .inten- 

’ sificării muncii politico-educati
ve. în vederea întronării spiri
tului eticii si echității socialiste, 
respectării legilor statului si re
gulilor de conviețuire socială.

După cum se știe, în cursul 
actualului cincinal urmează să 
se treacă la reducerea săptămî- 
nii de lucru. Aplicarea acestei 
măsuri, ilustrare elocventă a 
preocupărilor permanente ale 
partidului pentru crearea celor 
mai largi posibilități de afirmare 
a personalității umane, ne obli
gă să facem totul pentru o mai 
bună organizare a muncii în u- 
nitățile economice, pentru conti
nua creștere a productivității 
muncii sociale, care să permită 
obținerea unei producții mai 
mari pe unitatea de timp.

Susțin întru totul propunerea 
de a alege președinte al Consi
liului național al oamenilor 
muncii pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului, avînd convingerea că 

' această alegere exprimă dorința 
unanimă a tuturor participanti- 
lor la lucrările congresului, a în
tregului popor, constituie pre
misa esențială si garanția succe
selor viitoare.

toate documentațiile si specifi
cațiile. pentru a pregăti din timp 
licitațiile de import pentru fie
care obiectiv si încheierea con
tractelor.

Sarcini deosebite ne revin pe 
linia cooperării economice in 
producție si tehnice cu alte sta
te. Asa cum s-a subliniat în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, avem un număr im
portant de acțiuni de derulare, 
iar recent au fost încheiate sau 
sînt în stadiu de finalizare noi 
înțelegeri de mare amploare in 
domeniile combustibililor, pro
ducției de autoturisme, aviației 
si petrochimiei.

Dezvoltarea puternică a coo
perării internaționale indumbâ 
tuturor factorilor antrenați — 
centrale, ministere, inclusiv Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
tionale — responsabilități mult 
sporite pe linia producerii si li
vrării utilajelor complexe, con
struirii în termenele stabilite a 
obiectivelor economice în străi
nătate. asigurării producției so
cietăților mixte din tară si stră
inătate la parametrii conveniti 
cu partenerii externi.

în vasta problematică aborda
tă. expunerea tovarășului 
Nicolae- Ceaușescu stabilește și 
sarcinile deosebite ce ne revin 
oe linia dezvoltării si creșterii 
eficientei activității de comerț 
exterior. în munca noastră, ca 
in toate domeniile, eficienta ac
tivității constituie un obiectiv 
fundamental, permanent. Rezul
tatele obținute scot în evidentă 
posibilitățile mari existente, ne 
obligă să depunem noi eforturi 
în cercetare, creație si pro
ducție. pentru a asigura o 
creștere continuă a' rentabi
lității fiecărei operațiuni, prin 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime. îmbunătățirea 
parametrilor tehnico-calitativi și 
o mai bună prezentare a produ
selor, pentru creșterea compe
titivității pe piețele externe. 
Vom acorda, în continuare, o 
maximă atentie preturilor de 
export și import, obținerii unor 
cursuri de revenire avantajoase.

în prezent, așa după cum cu
noașteți. se află in stadiu - de 
definitivare programele speciale 
pe fiecare minister, centrală și 
Întreprindere, cuprinzind măsu
rile necesare pentru a se reali
za pînă în anul 1980 o îmbună
tățire substanțială a eficientei 
exportului și a cursurilor de re
venire.

în aplicarea sistemului îmbu
nătățit de lucru în activitatea de 
comerț exterior, consiliile oa
menilor muncii au datoria de a 
lua măsuri pentru a generaliza 
organizarea si urmărirea pe 
contracte a producției și expor
tului la unitățile producătoare și 
de comerț exterior, în strictă 
conformitate cu clauzele con
tractuale. Un rol mai pronunțat 
în acest sens trebuie să-1 exer
cite compartimentele de export
import și de cooperare create, 
practic. în toate centralele și în
treprinderile producătoare pen
tru export.

Pentru a asigura o conlucrare 
directă, operativă și eficientă* a 
tuturor factorilor din Ministerul 
Comerțului Exterior si Coope
rării Economice Internationale, 
din ministere, unități de comerț 
exterior și producătoare, este, 

de asemenea, generalizată orga
nizarea activității oe zone geo
grafice ; în acest fel. dispunem 
de un sistem coerent de lucru 
la toate nivelurile, capabil să

Cuvîntul tovarășului
Gheorghe Cioară

Primul Congres al consiliilor 
oamenilor muncii, organizat din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceausescu, reprezintă încă o 
ilustrare convingătoare a demo
crației noastre socialiste, iar im
portanta cuvîntare a secretaru
lui general al partidului nostru, 
observațiile critice si orientă
rile sale constituie un îndrumar 
deosebit de prețios cu privire la 
căile de Înfăptuire in continuare 
a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului.

Printre aceste obiective, unul 
din cele mai importante este 
realizarea vastului program de 
investiții. Proporțiile acestui 
program, diversitatea și comple
xitatea obiectivelor de investiții 
impun eforturi susținute din 
partea tuturor factorilor antre
nați în înfăptuirea lui si o te
meinică organizare a întregii ac
tivități la toate nivelurile. Refe- 
rindu-se la bogata experiență 
cîștigată în acest domeniu, vor
bitorul a menționat si neajunsu
rile care s-au resimțit. In mul
te cazuri, s-a recurs la realiza
rea de construcții noi înainte de 
a fi fost folosite integral cele 
existente, s-au supradimensio
nat halele prin nerespectarea ce
rinței ocupării maxime a supra
fețelor si volumului acestora cu 
mașini si utilaje, s-au manifestat 
exagerări în dimensionarea ele
mentelor de construcții. Toate 
acestea au condus la cheltuieli 
mari pentru realizarea con
strucțiilor. în detrimentul do
tării cu mașini și utilaje, cu care 
de fapt se realizează producția. 
Măsurile inițiate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în a doua 
jumătate a anului trecut au evi
dențiat rezerve mari de capaci
tăți de producție, care au în
ceput să fie puse în valoare, 
iar introducerea în proiectele 
noilor obiective a unor soluții 
constructive mai eficiente, apli
carea' normelor îmbunătățite de 
dimensionare a elementelor de 
consțructii au ca efect realizarea 
obiectivelor de investiții pre
văzute pentru acest cincinal cu 
un volum de construcții consi
derabil mai mic decît cel pre
văzut initial, cu reduceri cores
punzătoare de materiale.

în prezent, problema centra
lă a activității de investiții este 
aceea a realizării integrale a 
planului pe anul în curs si ter
minarea pregătirilor pentru anul 
1978. Pînă în prezent rezultate
le sînt nesatisfăcătoare. Pe pri
mele 6 luni planul de investiții 
nu s-a realizat și nu s-au pus 
în funcțiune toate capacitățile 
principale de producție prevă
zute în plan. îndeplinirea inte
grală a sarcinilor anuale ne o- 
bligă pe toti care lucrăm în a- 
cest domeniu să acționăm pen
tru înlăturarea imediată a nea
junsurilor - manifestate. în care, 
scop sînt necesare :

— Accelerarea elaborării do
cumentațiilor pentru obiectivele 
în execuție si a celor noi. ela
borare care a fost mult rămasă 
în urmă. în prima parte a a- 
nului.

— Recuperarea rapidă a întîr- 
zierilor în livrarea unor însem
nate cantități de utilaje si res
pectarea cu strictețe a termene
lor contractuale. Livrarea de 
utilaje în avans nu poate com
pensa lipsa unor utilaje indis
pensabile din lanțul tehnologic 
al montajului.

Cyvîntol tovarășului 
Marin hSăcolescu

Vă rog să-mi permiteți — a 
spus vorbitorul — ca, de la a* 
ceasta tribună, a primului Con
gres al consiliilor oameni
lor muncii să exprim. în nu
mele celor ce slujesc pa
tria sub drapel, totala adezi
une față de magistrala expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Făcindu-ma ecoul aleselor senti
mente de prețuire și respect 
față de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
iubit al partidului și statului, al 
întregii noastre națiuni, îngădu
iți-mi să dau glas recunoștinței 
profunde pe care personalul ar
matei, asemenea tuturor oame
nilor muncii, v-o poartă pentru 
grija deosebită ce o acordați so
luționării problemelor de care 
depinde în mod hotăritor înain
tarea neabătută a țării noastre 
pe drumul progresului și civili
zației socialiste.

Subliniind că direcțiile de 
acțiune ale consiliilor oamenilor 
muncii vor constitui un în
dreptar pentru militarii armatei 
noastre, vorbitorul a spus : Am
ploarea participării armatei la 
efortul constructiv al poporului 
nostru rezultă și din faptul că, 
în cincinalul 1976—1980, unități
lor militare le-a fost încredin
țată sarcina de a contribui la 
realizarea canalului Dunărea — 
Marea Neagră,, de a amenaja 
pentru irigații ' o suprafață de 
350 000 de hectare, de a participa 
la executarea unui însemnat vo
lum de lucrări de reconstrucție 
în capitală și in orașul Zimnicea. 
Totodată, militarii iau parte la 
construcția a peste 50 mari o- 
biective industriale.

Folosesc acest prilej pentru a 
raporta că militarii din detașa
mentele de construcții industri
ale și energetice au îndeplinit 
sarcinile de plan pe primul an 
al actualului cincinal în propor
ție de 112 la sută, valoarea lu
crărilor de construcții-montaj 
executate ridieîndu-se la aproa
pe 1,3 miliarde lei. în primele 6. 
luni ale anului în curs, volumul 
lucrărilor de construcții-montaj 
realizate este cu 11 la sută mai 
mare decît cel din primul se
mestrial anului trecut. Detașa
mentele de militari care lucrea
ză la irigații și-au îndeplinit 
sarcinile pe anul 1976 in propor
ție de 109 la sută, executînd a- 
menajări pe o suprafață de pes
te 76 000 de hectare, iar pe 
prima jumătate a acestui an au 
depășit planul de lucrări cu 7 
la sută.

Succesele obținute pe șantie
rele economiei naționale sînt ro
dul muncii pline de abnegație a 
militarilor, mobilizați de organi
zațiile de partid și de tineret. 
Ele încorporează, totodată, re
zultatele conlucrării rodnice sta
tornicite între unitățile militare 
și consiliile oamenilor muncii, 

asigure soluționarea problemelor 
exportului în procesul de pro
ducție și Jn cursul derulării la 
extern, pe fiecare zonă si țară 
în parte, pe fiecare contract.

— O mai mare operativitate 
si capacitate de adaptare a in
dustriei materialelor de con
strucții. de prefabricate de be
ton. pentru a face față cereri
lor șantierelor. In prezent, a- 
vem un număr mare de șantie
re la care nu se poate realiza 
închiderea și acoperirea halelor 
și nici începerea montajului de 
utilaje, din lipsa unor tipuri de 
prefabricate.

— O mai bună organizare a 
activității ne șantiere, folosirea 
mai intensă a utilajelor de con- 

u
muncă si folosirea mai eficien
tă a acesteia, inlărirea discipli
nei în muncă. Pentru realiza a 
integrală a olanului se immune, 
a spus vorbitorul, ca toti facto
rii din domeniul investițiilor să 
acționeze cu hotărire pentru în
lăturarea neajunsurilor înregis
trate piuă in prezent.

In acest sens, un sprijin deo
sebit de valoros îl constituie- o 
serie de măsuri adoptate din 
indicația tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Astfel, trecerea în 
activitatea de proiectare a 50 la 
sută din inginerii și tehnicienii 
din ministere, centrale si între
prinderi a permis ca 12 200 .de 
Cadre cu înaltă pregătire să în
tărească încă din cursul lunii 
iunie capacitatea de concepție 
tehnică in institutele de proiec
tare. pe șantiere și în uzine. De
tașarea din compartimentele da 
întreținere ale unităților econo
mice pe șantierele de construc
ții a circa 14 500 muncitori ca
lificați. precum si trecerea în 
activitatea de construcții a 50 000 
de muncitori necalificati și au
xiliari din unitățile industriale, 
care se vor califica si permanen
tiza în acest sector de activi
tate, vor asigura forța de muncă 
necesară.

Tot în conformitate cu indica
țiile secretarului general al parti
dului, pentru folosirea la capa
citatea totală a utilajelor se vor 
organiza. începînd cu'luna iul-e 
a.c.. unităti specializate în di
verse lucrări. în care se va con
centra întregul parc de utilaje 
grele de construcții. Pentru ma
rile platforme industriale prevă
zute să înceapă în perioada, ur
mătoare a cincinalului, lucrările 
de pregătire a terenului vor în
cepe mai devreme, pentru ca. 
din momentul definitivării si a- 
probării documentatiilot. să se 
poată trece direct la executarea 
lucrărilor de bază.

Problema ridicată în fata con
gresului de către tovarășul Ion 
Dincă referitoare 1J. ateste rea 
răspunderilor centraMMr si în
treprinderilor pentru *!ftlgurarea 
condițiilor de realizare integrală 
și în termen a tuturor investi
țiilor. precum și de realizare a 
unora din aceste lucrări îA regie 
proprie de către unele din uni
tățile beneficiare merită să fie 

' privită, după părerea mea. cu 
cea mal mare atentie.

Susțin cu toată căldura alege
rea în funcția de președinte al 
Consiliului național al oaftsen:!or 
muncii a secretarului general al 
partidului nostru. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, care are un 
rol hotărîtor în elaborarea poli
ticii partidului si statului nos'rn, 
în aplicarea ei cu consecvent', 
în elaborarea soluțiilor meni'-, să 
asigure progresul rapid al socie
tății noastre.

conlucrare pe care o dorim ridi
cată la cote și mai înalte. Sin- 
tem hotărîți și vom face totul 
ca în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului să ne îndepli
nim cu cinste toate sarcinile în
credințate în acest an.

Sintem conștienti că în exe
cutarea lucrărilor încredințate <■- 
xistă încă rezerve insuficient 
folosite, unele rămineri în urmă 
în organizarea muncii, în fold. .- 
rea utilajelor și gospodărirea 
materialelor, ceea ce se răsirîn- 
ge asupra nivelului productivi
tății muncii, a costurilor de pro
ducție. Stă în puterea noastră â 
lichidăm aceste neajunsuri și, in 
spiritul prețioaselor indicații 
date de dumneavoastră, tovar. ■ e 
secretar general, in expunerea 
prezentată la acest congres, vom 
acționa cu hotărire pentru con
tinua îmbunătățire a organizării 
muncii. întărirea disciplinei si a 
răspunderii fată de calitatea lu
crărilor executate, respectarea 
normelor de consum al materia
lelor și creșterea indicilor de fo
losire a utilajelor.

Participind la realizarea unor 
importante lucrări în economia 
națională, militarii sînt încredin
țați că prin aceasta îsi aduc con
tribuția atit la progresul general 
al patriei, cit si la dezvoltarea a 
insăsi bazei materiale a bapaci- 
tății sale de apărare, centru că 
— asa cum spunea comandantul 
nostru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — adevărata capaci
tate de apărare stă în forța ci >- 
nomică si politică a tării. Juste
țea acestei idei se confirmă si 
prin faptul că. pe măsura sporirii 
puterii economice a tării, prin 
valorificarea capacității creatoa
re a colectivelor de oameni ai 
muncii, se îndeplinește cu suc
ces sarcina stabilită de conduce
rea partidului nostru de a spori, 
an de an. aportul industriei la 
înzestrarea armatei si a celor
lalte componente ale sistemului 
national de apărare cu armam: nt 
si tehnică de luntă din producție 
proprie.

Participarea militarilor la edi
ficarea unor însemnate obiective 
economice reflectă identificarea 
noastră deplină cu toate anga
jările poporului în transpunerea 
în viată a politicii partidului, 
pentru creșterea continuu a ni
velului de trai al ponorului, cen
tru înflorirea si întărirea patriei 
noastre socialiste, a crest'iii 
continue a prestigiului ei inter
national.

Asemenea întregii noastre na
țiuni. personalul armatei su-'me 
cu fqnmitate politica extern i a 
țărti noastre de -întărire a soli
darității si colaborării cu tonte 
tarile socialiste do amnlificr.ro 
a relațiilor cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lum i. 
fără deosebire de orinduire.a lor 
socială. In spiritul principiilor ce 

stau la baza politicii externe a 
României, armata noastră dez
voltă relațiile de colaborare cu 
armatele tuturor țărilor socialis
te, ale altor țări prietene, în in
teresul cauzei înțelegerii între 
popoare, al păcii și progresului.

Dind expresie celor mai nobile . 
sentimente ce ne animă, ddoresc 
să exprim profunda satisfacție si 
bucurie și totalul acord cu pro
punerea ca in funcția de pre
ședinte al Consiliului național al 
oamenilor muncii să fie ales cel 
mai vrednic si cel mai iubit fiu

tovarășei

de injtautpirca exemplară a planu-
cî i unic de £țat pe 1978, Exis-

au devenit or*Dprie- tă<, de asemenea, o preocupare
linelor in care m- nstantă pentru calitatea pro-

■e- duiselor. Folosesc prilejul pen-
1O- ,i a remarca faptul că legea

CI )H- ad , itata recent cu privire la ca
lQl’ ut . produselor si serviciilor
iva • reea i noi responsabilități iu.

t< i Nicolae Ceau i direcție, noi atribuții pe
e cheam re sintem hotăriți să le exer-

Ci!lăm. Dispunem pentru aceas-
îtrenrind*urilor. în dubla as- ta Si de o bună experien-
■â dalitat ;ori si tă. argumentată si de exem-

d • proprie •ri —- sa ue.sr cm piui că. tocmai datorită calității.
ci / upra pre- ' me or e- cresteril gradului 'ele comoetiti-
s< vi<np vtt.ate, cea mai mare parte din

oastre economice, folosin câ pr • dusele realizate de noi sînt
rul larg. instituționalizat ce nd destinate exportului.

6 -a creat. Din practica muncii noastre
în continuare, vorbitoarea s-a 

referit pe larg la participarea 
poporului, a reprezentanților 
clasei muncitoare la activitatea, 
organelor puterii de stat, la res
pectarea voinței lor în adoptarea 
tuturor hotărîrilor de stat, a le
gilor. a normelor care orientea
ză perfectionarea relațiilor so
ciale. Legături strînse asigură, v 
totodată, circulația ideilor, a 
opțiunilor, între unitățile de 
bază ale economiei. între diver
sele întreprinderi industriale, de 
construcții si transporturi, pe de 
o parte, si cele centrale, de sin
teză si coordonare, pe de altă 
parte. Propunerile constructive 
ale oamenilor muncii, formula
te în adunările generate, pro
punerile reprezentanților aces
tora în organele de conducere 
colectivă, unde prezența le este 
stabilită prin lege, sînt valorifi
cate. atit în procesul de produc
ție. cît si. în general, în gcela 
al perfecționării laturilor com
plexe ale întregii activități eco- 
nomico-sociale.

As vrea să aduc cu acest pri
lej conducerii partidului si sta
tului nostru, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, caldele 
noastre mulțumiri pentru deose- 
bite:le condiții ce ne-au fost
credte îri vei re.a .excrci'tării
drepiturilor as urate. pe:ntru
accesul larg al ameniîor mun-
oii. indiferent ? naționali'tate.
la conducerea 1 burilor statului
nostru. la in! tuirCa poli ticii

idului, cauză scumpă a în
ului popor.

C<>nsiliul oamenilor muncii clin
aprinderea de tricotaje din

lucrez, se mirt-
dres:te cu bune rezultat’ <>bli-
nute* in acest £m. linit

pri-
mul semestru
vom țeate coi u a
ne ipregăti din rome si pentru

tovarășului

Valoroasa cuvîntare prezonta-
tă de to V a r ă s u :1 Nicolae

■seu iii » ..
e linia ri-

die pe p sunenoară
Ucerii s zării vieții

ec< tara noa s-
țră
dai ifirmăm si
cu ac
de dtilui nos-
tru c tarul său
gei •ea ne noi
cui a patri< c scumpe.
Re România.

i ui rezi >tinute in
asili ilor o îYiuncii.

vo >rul a . .cest avint
al ustriei ve a fost
posibil în primul rînd dato-
rit; ? a narti-
du lui. i gc ieral.
tovarășul N i colae Ceaușesi u,
cai novat pey-
mc op maior i'iirea
si a superioară a ba-
zei minerale
si jrsele c•n ermetic e nationa-
le. icum si a* m nc pline de
ab: de mineri.
oe

gur. cur cu totii că
mi orcane ictive c?re
ci<- n ța conducerea
noastr;ă de partid. Astfel. în
un cazuri — mă rc>fer la ra-
mijrile noastre — coiisiliile oa-
mcînllor muncii îsi a;elomcrează
OI>dinea de zi cu un *niămăr mare
de probleme. dintre
C‘‘
OP

outind
iv de

fi solut 
biroul

ionate mai 
co.; iliulții.

itâ. unc :e ale coh-
Sil nu sir tite te mei-
ni(

puse
noscute din 1Jmo de către tfeți
mc?mbi isiliilor. O lin i

organelor
de corîducere colectiv-ă o cons'i-
toi 
oii

* în

Un exemplij concn!t in care
Ol 1sane’le de c•onducere obiectivă
nu au exei•citat rol ul cu simt
da ounderc? îl repreîzintă -felul
in care au I--ost trateite uroble-
mc privind dezvolttarea pso-
ductieii de li gnit. Oi uanele de
co ere colectiyă
pr rilor m : i Oltenia,
al<i c<sntralei ;lui P.ctro-

ni s >ecial ale ministe-
ru nostru ănalizaț
în profunzi me fenomenele «n e
au ervenit in bazin ul <&rboni-
fe:r al Oltenie itabilit cble
mai eibea ce n mtru func-
tic>narea coresipunzătoare a titi-
la ielor de mare prridtepti vitale

>tarea iinitătllor carbon i-
fe au aglomerat
m: lasini im-
proprii cond itiilor pentru ex-
tr<ictia; lignitului din O1 tenia și
nui au asir.ur; formarea unui
nuimăr■ suficie muncitori.

ingineri canabili să
st; amica modernă cu
ca istrato exploatările.
Toate acestea au detorminat ne-
reajiz; e extracție

lign doi ani si
tăti în balanța e-
larii. Desigur. în
>ici« au existat si

c X • probleme
gr otul că ele

..al națiunii noastre, chezășia tu
turor succeselor noastre, tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
în încheiere, vorbitorul a spus : 

Doresc să reafirm hotărîrea de 
neclintit a personalului armatei 
de a-și consacra toate forțele în
făptuirii politicii partidului și 
statului noslru. ridicării capaci
tății combative a armatei, creș
terii- contribuției sale la realiza
rea mărețului program de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

bZJTOS

am desprins faptul că participa-' 
rea efectivă a întregului colec
tiv la organizarea si conducerea 
treburilor unității Înseamnă spo
rirea contribuției lui la mai buna 
valorificare a rezervelor de pro
ducție, la creșterea eficientei e- 
conomice. Priceperea si înțelep
ciunea colectivului, critica și 
autocritica iată cele mai sigure 
mijloace de lichidare a neajun
surilor. Si nu se poate spune, cu 
toate rezultatele bune pe care le 
avem, că am înlăturat în Între
gime deficientele din activiVăea 
noastră. Cunoscînd posibllitpflle 
de care dispune colectivul nos
tru. consider că n-am reușit nici 
pe departe să facem ca spiritul 
creativ să rodească la maximum : 
sîntem încă deficitari în spriji
nirea inițiativelor novatoare. în 
accelerarea progresului tehnic 
care să ducă la îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, 
la modernizarea unității prin 
autodotare. Mai avem multe de 
făcut si în privința introducerii 
de noi tehnologii, a creșterii 
productivității muncii, reducerii 
consumurilor specifice, a chel
tuielilor materiale. folosirii 
timpului de lucru și capacităților 
de producție.

In baza mandatului încredin
țat de colectivul pe care-I re
prezint — a spus în încheiere 
vorbitoarea — asigur conducerea 
partidului că lucrătorii dih în
treprinderea noastră, din întrea
ga industrie sătmăreană. : fără 
deosebire de naționalitate, vor 
munci cu și mai mare elan'pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor încredințate, vor! con
tribui cu toate forțele la tradu
cerea în viată a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceausescij. date 
cu prilejul vizitelor de lucru e- 
foctuate în județul nostru, vor 
milita pentru înfăptuirea întoc
mai a hotărîrilor congresului 
nostru.

! nu au fost puse i n dezbaterea 
ci țanflor de conducere colectivă 
și nu s-a c. rut la timp sorii.nul 
conducerii do partid si d<- stat a 
condus la intîrzieri de ani în re
zolvarea lor si incarcă cu o grea 
răspundere consiliul de condu
cere ai ministerului nostru. Pen
tru normalizarea situației in ba
zinul Olteniei determinantă a 
fost intervenția nemijlocita a 
’ovarăsului secretar general 
Nicol.e Ceaușescu pentru mobi
li tarea unor forte materiale si 
umane de la alte ministere. îm
bini it itirea conducerii, a orga
nizării activității, dotarea suoli- 
!• mtură cu utilaje și mijloace 
de transport. Pentru toate aces- 
1; i. permiteți-ini să exprim 
mulțumiri sincere conducerii 
partidului și statului, tuturor 
tovarășilor cane ne ajută per- 
m.me-nt -pentru depășirea di
ficultăților din bazinul Olteniei 
— si le vom depăși — cit si 
pentru rezolvarea unor proble
me de mare anvergură care 
șt iu in fata ministerului nostnu.

Organizînd mai bine activita
tea, vom asigura recunerar a 
r imte-Tllor in urmă ne care Ie 
av'-m la lucrările de investi
ta si mai. ales la obiectivele 
importante. astfel ca acestea 
să intre la termenul prevă
zut in funcțiune. Eforturile 
noastre trebuie să fie siistinute 
îns i si de c 'le ale constructori
lor de mașini. Trebuie să men
ționez intirzierile mari în asi- 
g'ira-'-a utilajelor pentru marile 
obiective, cum sînt autobascu
lante robuste de mare capacita
te excavatoare și alte mașini si 
v' '"te. care efectiv periclitează 
r 1 -■ re ca-ncitătilnr de pro
duci i" _ planificate. în vederea 
ini urării acestei situații se 
impune o colaborare mai 
i‘ însă între organele de con-

e cloli'ct.ivă ale ministe-
*ru și ale Ministerului

Cor tructiilor de Ma-
orec:um si între unitățile

ă ministere.
Pen tru asigurarea necesaruluiei mie i cu materii prime mi-m energetice. pe lîngă

fi ca rea propriilor ' noastrerc dezvoltăm o largă co-O] re economică internatio-n: îni prezent, ministerul
1 co op ază cu 26 de țări

t- ■au în curs de dezvol-
•i c■ontinuâ să extindă a-
i cc
tin :si eu din toată inima sifi :i Droounerea ca tova-Teisul • Nicol:':- Ceaușescu să fie
n fijnctia de președinte al
liuli■i o '-nai al oament-r munc i. S .:t convins că ast-fc imprima acestui nouO! ism din mismul si orien-

e propulsării eco-
'i r< ■mânești oe cele mai

Îîlr;Ite trepte de dezvoltare.
Sint . d< • .wmenea. sigur căPI le făcut în legăturăCIt spori r i contribuției directeîni nr<>duc lie. atit a specialiștilorci1 sti superioare din între-

■ 1 centrale, antrenați în
at n urna; in activități func-opale. c si personaluluiar < ■ n unității- e<->r.omicc

îs i vo i ’ teiul avoirabil înir industriei noastre ex-tr

amnlificr.ro
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am aflat cu profundă mîhnire despre vestea tristă a Încetării din viață 
a mamei dumneavoastră.

Vă rog să acceptați condoleanțele mele sincere pentru această pierdere 
dureroasă.

■■■ AHMED HASSAN AL-BAKR.
Președintele Republicii Irak

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IRAKULUI

Excelenței Sale
Domnului AHMED HASSAN AL-BAKR

Președintele Republicii Irak

Pînă Ieri, potrivit date
lor centralizate la Minis
terul Agriculturii șl In
dustriei Alimentare, griul 
a fost recoltat de pe 
1 050 000 hectare
proape jumătate din su
prafața cultivată. După 
județul Dolj, Ieri au anun
țat încheierea secerișului 
și oamenii muncii din a- 
grlcultura județului Me
hedinți. Lucrările sînt pe 
terminate și în alte ju
dețe situate în sudul 
țării.

Așa cum rezultă șl din 
harta alăturată, există di
ferențe mari între jude
țele învecinate și care 
beneficiază de aceleași 
condiții naturale în ce 
privește suprafețele de 
pe care s-a strîns recol
ta. Astfel, se poate con
sidera că secerișul griu
lui a întîrziat mai ales în 
unitățile agricole din ju
dețele Ialomița și Ilfov. 
Grînele au 
pra coace re 
se cere ca 
se încheie
mai scurt. De asemenea, 
așa cum a stabilit co-

ajuns la su- 
și de aceea 
recoltatul sâ 

în timpul cel

a-

Stadiul i ....... _ ‘ *
în procente, realizările pînă

pe hartă Indică, 
nu a

recoltării griului în cooperativele agricole. Cifrele înscrise
. ‘ J la data de 13 Iulie. în județele notate cu liniuțâ 

început secerișul

mandamentul central pen
tru agriculturâ, in aceeași 
zi cu 
le să

secerișul, cereale- 
fie transportate la

bazele de recepție șl în 
magaziile proprii 
tâților agricole.

Drumul griului

ale uni-

din la-

județulîn unitățile agricole din
OLT. secerișul griului se apropie de 
sfîrsit. Ieri. în cooperativele agricole 
care fac parte din oonsiliile intercoo- 
peratiste Caracal. Corabia, Dobrun, 
Izbiceni si Movilenl s-a recoltat griul 
de pe ultimele suprafețe. Datorită 
măsurilor luate de biroul comitetu
lui județean de partid pentru con
centrarea combinelor si organizarea 
unei ample acțiuni de întrajutorare, 
ritmul secerișului a crescut de la o 
zi la alta. îndată ce recoltarea griu
lui s-a încheiat în unitățile din su
dul județului, forța mecanică a fost 
dirijată în cooperativele agricole din 
nord, unde griul a ajuns mai tirziu 
la maturitate. Astfel, mecanizatori 
de la Rusănestl, Vișina, Ștefan, cel 
Mare. Vlădila si din alte stațiuni lu
crează acum pe ogoarele cooperative
lor agricole din Alunișu. Scomicești, 
Brebeni și Strejești. Aceasta a per-

ultimelor două zilemis ca în cursul 
să se recolteze peste 13 500 ha. Pînă 
ieri seara. în cooperativele agricole 
griul a fost strins de pe 63 600 ha. 
Mecanizatorii din județ recoltau ieri 
griul de pe ultimele suprafețe.

Dacă recoltarea păioaselor se des
fășoară în condiții bune, nu aceeași 
apreciere se poate face referitor la 
transportul si preluarea griului la 
bazele de recepție. Cantitățile livra
te la fondul de stat sint cu mult sub 
cele prevăzute în grafice. Afirmația 
conducerii întreprinderii județene de 
valorificare a cerealelor că în acest 
an preluarea se desfășoară mai bine 
decît în anii anteriori este numai în 
parte justificată. Aceasta datorită 
faptului că numai în unele baze des
cărcarea producției se face operativ 
si. totodată, puține silozuri dispun 
de mecanizarea lucrărilor de prelua
re. Unele baze nu au capacitate su

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Unitățile agricole de stat și 
ratiste din județul Mehedinți 
cheiat ampla acțiune de stringere a 
■producției de griu de pe întreaga 
suprafață. "S-a reușit, totodată, să se 
termine în timp record semănatul 
porumbului pentru boabe in cultură 
dublă. • în prezent se acționează cu 
■toate forțele la eliberatul și pregăti
tul terenului pentru însămințarea po
rumbului siloz pe ultimele suprafețe, 
la plantarea legumelor succesive și 
■executarea arăturilor de vară pentru 
pregătirea producției anului viitor, la 
‘întreținerea culturilor, strîngerea și 
depozitarea furajelor, la valorificarea 
producției de legume și fructe.

în telegrama-adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nieolae Ceaușcscu, 
prin care Comitetul județean Me-

coope- 
au în-

•hedinți al P.C.R. raportează acest 
succes, se spune. între altele : Co
muniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Mehedinți își exprimă încă o 
dată deplina adeziune la politica 
•clarvăzătoare internă și externă a 
•partidului și statului nostru și vă a- 
sigură, mult stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu. că. urmînd exemplul 
dumneavoastră strălucit de dăruire 
și înalt patriotism pentru cauza no
bilă a înfloririi patriei și fericirii na
țiunii noastre socialiste, nu-și vor 
precupeți eforturile, priceperea și 
puterea de muncă pentru a înfăptui 
sarcinile și obiectivele ce revin jude
țului nostru din vastul Program de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României spre comunism.

Cron ica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului de externe 
al Republicii Franceze, Louis de Gui- 
ringaud, cu prilejul Zilei naționale a 
acestei țări.

★
Ministrul afacerilor externe, George 

Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului irakian al afa
cerilor externe, Saadoun Hammadi, 
cu ocazia aniversării proclamării Re
publicii Irak și a Zilelor Revoluției 
Naționale.

tovarășil Ion Traian-Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
Nicu Ceaușescu, Ioana Bratu, Radu 
Enache și Nieolae Croitoru, secretari 
ai C.C. al U.T.C.

A fost prezent Joachim Loschner. 
însărcinat 
dei R. D.

cu afaceri a.i. al Ambasa- 
Germane la București.

★
după-amiază. Tamara Do- 

al Consiliului 
Socialiste.

★
Miercuri, 13 iulie a.c., a părăsit Ca

pitala delegația Organizației Politice 
Unificate a Frontului National din 
Republica Democratică Populară a 
Yemenului, condusă de tovarășul 
Haidar Aboabaker Aî-Attas, mem
bru al C.C. al O.P.U.F.N., ministrul 
comunicațiilor.

La plecare, delegația a fost salutată 
de tovarășii Traian Dudaș. membru 
al C.C. al P.C.R.. ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor, si Hara- 
lambie Alexa, adjunct de șef de sec- ' 
tie la C.C. al P.C.R.. de 
partid.

Miercuri 
brln. vicepreședinte 
Culturii și Educației Socialiste, si 
Peio Berbenliev. vicepreședinte al 
Comitetului Culturii din R.P. Bulga
ria. au semnat Protocolul celei de-a 
Il-a sesiuni a Comisiei mixte româ- 
no-bulgare de colaborare culturală, 
ale cărei lucrări s-au desfășurat la 
București în perioada 11—13 iulie.

La semnarea documentului a fost 
de fată Petăr Danailov Hristov. am
basadorul Bulgariei în tara noastră.

activiști de

La Încheierea vizitei a 
un Protocol de cooperare 
dul Comunist Român și 
Politică Unificată a Frontului Națio
nal pe perioada 1977—1978.

fost semnat 
între Parti- 
Organizatia

ie
Miercuri a sosit în Capitală o 

delegație a Tineretului Liber Ger
man din R. D. Germană, condusă de 
Egon Krenz, prim-secretar al C.C. al 
F.D.J., membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., 
efectua o vizită 
invitația C.C. al

care va 
în țara noastră, la 
U.T.C.

La aeroportul 
delegația F.D.J.

Bucureștl-Otopenl, 
a fost salutată de

★
Cu prilejul aniversării proclamării 

Republicii Irak și a Zilelor Revolu
ției Naționale, miercuri după-amiază 
a avut loc, în Capitală, o manifes
tare culturală organizată de Insti
tutul român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea în colaborare cu 
Comitetul municipal de partid Bucu
rești.

Au fost prezenți membri al condu
cerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, ai Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa, oa
meni de cultură și artă, studențl 
irakieni care învață In România.

A participat Abdullah Suleiman 
Al-Khidair, ambasadorul Republicii 
Irak la Bupurești.

în încheiere a fost 
program de filme 
irakiene.

prezentat un 
documentare

(Agerpres)

• PRESIUNI DE 3 MI
LIOANE ATMOSFERE. La 
Institutul de fizica presiunilor 
înalte al Academiei de științe 
a U.R.S.S. a fost experimentată 
o presă hidraulică capabilă să 
exercite o presiune de 3 mili
oane atmosfere. Aceasta este 
presiunea care se presupune că 
există în centrul Pămîntului. în 
acest fel. au declarat cercetăto
rii. se pare că s-ar crea posibi
litatea de a se verifica, pe cale 
experimentală, în ce stare se 
află diferitele corpuri în adîncu- 
rile Terrei. Asemenea experien
țe ar putea furniza, de aseme
nea, date privind starea mate
riei din cent/ul planetelor Jupi

ter si Saturn. Ar putea fi veri
ficată, în acest fel, ipoteza unor 
astrofizicieni potrivit cărora 
miezul celor două planete ar fi 
format din hidrogen metalic.

• MUZEU AL CARAC
TERELOR TIPOGRAFICE. 
Pe lîngă Imprimeria națională 
din Franța funcționează un ori
ginal muzeu al caracterelor ti
pografice (cunoscut și sub nu
mele de „tipotecă"), care reu
nește seturi complete de litere 
Si caractere din toate scrierile 
lumii, inclusiv cele antice, care, 
la vremea respectivă, erau dăl
tuite în piatră sau înscrise pe 
pergament. între altele, există

con- 
raid--

nuri în hambare a 
stituit obiectul unui 
anchetâ organizat în ju
dețul Olt.

centru depozitarea produc-ficlentă
tiei la fondul de stat. Centrala de re
sort a stabilit, ce-i drept, o serie de 
mutatii. dar eliberarea unor silozuri 
se desfășoară anevoios. La acestea 
se adaugă însă si neajunsuri de or
din organizatoric. Nu se respectă în 
totalitate graficele de afluire întoc
mite cu unitățile producătoare. Ma
joritatea mijloacelor de transport so
sesc la baze între orele 10 si 17. ceea 
ce face ca ele să staționeze uneori 
cite 2—3 ore. în ziua de 11 iulie, la 
baza de recepție unde livrează griul 
cooperativele agricole din Dobroslo- 
veni. Cezieni. Redea staționau 50 de 
mașini. „Această stare de lucruri .— 
ne spune tovarășul Nicu Preda, di
rector general adjunct al direcției a- 
gricole județene — a fost analizată 
de comandamentul județean, care a 
dispus o seamă de măsuri pentru 
impulsionarea preluării griului, pen
tru mai buna folosire a mijloacelor 
de transport. La fiecare bază au fost 
trimise cadre competente care să ia 
măsurile ce se impun în vederea ur
gentării transportării producției din 

direct în bazele de recep- 
tot pafcursul 

pînă seara
cimp 
tie. ne 
dimineața 
urmărește ca de la bazele aglome
rate să se transporte grîu la silozu
rile cu capacitate mai mare de pre
luare etc. Solicităm, totodată, un 
sprijin mai mare din partea Regio
nalei C.F.R. Craiova în vederea asi
gurării vagoanelor necesare trans
portării griului conform graficelor 
stabilite de centrala de resort".

Așadar. în unitățile agricole din 
județul Olt astăzi se recoltează ulti
mele hectare cultivate cu griu. Se 
impune însă aplicarea tuturor măsu
rilor stabilite în ce 
rea producției, astfel 
orice risipă.

Emllian
corespondentul „Scînteii

zilei, de 
tirziu. Se

privește prelua- 
incît să se evite

ROUĂ

Am primit cu multă tristețe vestea dureroasă a decesului mamei Exce
lenței Voastre, Alexandra Ceaușescu. Vă rog să acceptați, Excelență, in 
numele meu și în numele Guvernului Republicii Arabe Egipt, sentimentele 
noastre cele mai sincere de simpatie și compasiune.

MAAADOUH SALEM
Prim-ministru

al Republicii Arabe Egipt

Primul 
publicii 
Edouard 
vizită oficială In tara noastră, a fost, 
miercuri, oaspete al județului Mara
mureș.

Au fost vizitate întreprinderea me
talurgică de metale neferoase, flota- 
tia centrală. întreprinderea de mașini 
și utilaje miniere. Institutul de cer
cetări și proiectări miniere si stațiu
nea ■ pomicolă din Baia Mare, prilej

ministru al Guvernului Re- 
Burundi. locotenent-colonel 

Nzambimana, aflat Intr-o
cu care premierului burundez l-au 
fost înfățișate cele mai de seamă 
realizări ale colectivelor de aici.

Comitetul executiv al Consiliului 
popular al județului Maramureș a o- 
ferit un dejun în onoarea oaspetelui.

Primul ministru burundez a fost 
Însoțit de Gheorghe Dobra, prim-ad
junct al ministrului minelor, petrolu
lui și geologiei, de alte persoane ofi
ciale române și burundeze.

(Agerpres)

Plenara Comitetului Central
al Uniunii Tineretului Comunist

a avut locMiercuri după-amiază .
Plenara Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist.

în spiritul hotărîrilor Plenarei Co
mitetului Central al P.C.R. din 28—29 
iunie a.c., al Expunerii secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, la primul Con
gres al consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și transpor
turi, Plenara C.C. al U.T.C. a dez
bătut sarcinile ce revin organizații
lor U.T.C. pentru creșterea contri
buției tinerilor la înfăptuirea planu
lui pe acest an, a marilor obiective 
ale cincinalului revoluției tehnico- 
științifice.

Au fost supuse dezbaterii și au 
fost adoptate hotărîrea privind par
ticiparea tineretului la realizarea o- 
biectivelor de investiții în semestrul 
II al anului 1977 și planul de măsuri 
privind creșterea rolului organelor 
și organizațiilor U.T.C. în educarea 
comunistă a tineretului, în spiritul 
moralei și legalității socialiste și a- 
sigurarea îmbunătățirii vieții de or
ganizație, a stilului și metodelor de 
muncă.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara Comitetului Central al 
U.T.C. a adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nieolae Ceaușescu o te
legramă în care se spune :

„Pornind de la aprecierea 
de dumneavoastră în legătură 
marile răspunderi ce ne revin 
mobilizarea uriașei forțe pe care o 
reprezintă tineretul — care consti
tuie în multe întreprinderi majori
tatea muncitorilor — Plenara C.C. 
al U.T.C. a stabilit sarcini concrete 
pentru organizațiile de tineret, care 
vor asigura mobilizarea tinerilor din 
toate ramurile si sectoarele econo
miei naționale pentru a contribui la 
utilizarea integrală a capacităților de 
producție. îmbunătățirea indicelui de 
folosire a mașinilor, la reducerea

făcută 
cu 
in
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MECIURILE BALCANIADEI DE TENIS
La arena Progresul din Capitală au 

început ieri campionatele balcanice 
de tenis, competiție tradițională la 
care participă echipele reprezentative 
ale României, Bulgariei, Greciei, Iu
goslaviei și Turciei. Iată rezultatele 
înregistrate în prima zi de întreceri: 
feminin: Iugoslavia — Grecia 3—0; 
Bulgaria — Turcia 3—0; masculin: 
România — Turcia 3—0 (Hărădău — 
Cevbet 6—0, 6—0, 6—0; T. Marcu —

Orhan 6—1, 6—1. 6—0 ; Hărădău. 
Mîrza — Orhan, Seifi 6—1, 6—1, 
6—1) ; Grecia — Iugoslavia 1—1 (me
ciul Keliadis. Kalogheropoulos — 
Savici, Tomovici 6—3. 3—6. 8—7. s-a 
întrerupt din cauza întunericului).

Astăzi, de la ora 14,30, 
întâlnirile: Bulgaria - 
România — Turcia, 
Iugoslavia — Bulgaria 
Turcia, la masculin.

la 
Și

se dispută 
Grecia și 

feminin; 
Grecia —

a consumurilor mate- 
combustibili si energie, 

ridicarea nivelului calitativ al în
tregii producții, sporirea mal rapidă 
a productivității muncii, creșterea, 
pe aceste baze, a eficientei întregii 
act.ivităti economice.

Organizațiile U.T.C. au deschis 48 
șantiere ale tineretului la obiectivele 
de investiții industriale, dintre care 
28 la obiective în domeniul chimiei. 
Vă asigurăm că. la toate aceste o- 
biective. cei peste 123 000 tineri bri
gadieri isi vor aduce din plin con
tribuția lor la înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor stabilite de dumnea
voastră.

Prin perspectivele deschise for
mării si pregătirii multilaterale a 
viitoarelor, cadre ale economiei na
ționale. științei si culturii, prin lar
gile posibilități oferite tuturor tine
rilor de a se forma pentru muncă 
si viată, de a-si însuși o meserie în 
conformitate cu nevoile dezvoltării 
economico-sociale si aspirațiile pro
prii. măsurile stabilite de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R.. cu privire 
la perfectionarea învătămîntului de 
toate gradele, elaborate sub condu
cerea dumneavoastră, au stîrnit un 
larg ecou si o deosebită satisfacție 
în rindul tinerei generații. Iată de 
ce vă rugăm să ne îngăduiți, mult 
iubite si stimate tovarășe Nieolae 
Ceausescu, să vă exprimăm senti
mentele noastre de profundă recu
noștință si gratitudine.

Subliniindu-se că recenta hotărire 
cu privire la creșterea rolului, unită
ților sociajiste, al organizațiilor ob
ștești si maselor Dopulare în respec
tarea legalității, a normelor de con
viețuire socială si a legilor tării 
implică pentru Uniunea Tineretului 
Comunist sarcini complexe, de ma
ximă responsabilitate, în telegramă 
se spune : în acest spirit, înțelegem 
să ne intensificăm întreaga activitate 
educativă pentru prevenirea și com
baterea manifestărilor negative, pen
tru integrarea cu bune rezultate a 
tuturor tinerilor în muncă, pentru 
statornicirea, în toate colectivele de 
tineri, a normelor 
munistă, de etică 
listă.

Mult iubite și
Nieolae Ceaușescu, pornind de ia 
marile exigențe puse în fața tinere
tului, vă a-sigurăm că, sub conduce
rea organelor șl organizațiilor de 
partid, vom acționa cu hotărire pen
tru îmbunătățirea continuă a stilului 
și metodelor noastre de muncă, ast
fel incit să determinăm înțelegerea 
de către toți tinerii a cerinței și da
toriei patriotice de a-și consacra În
treaga energie și pricepere, Întreaga 
lor viață înfăptuirii neabătute a mă
rețului Program stabilit de partid 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism".

substanțială 
riale, de

de conduită co
și echitate socia-

stimate tovarășe

SCRIMĂ

la
BUENOS AIRES

La Buenos Aires încep astăzi cam
pionatele mondiale de scrimă, la care 
participă peste 300 de sportivi șl spor
tive din 29 de țări, printre care șl 
România.

Echipa României va fi prezentă la 
întreceri cu 16 sportivi, care vor 
participa la toate cele patru arme. 
Din lotul român fac parte, printre

16 sportivi români 
campionatele mondiale
17 (Agerpres). —

cinema
Suzana Aralții, Ecaterina Stahl, 

deleanu. Marcela Moldovan (floretă 
femei), Petru Kuki (floretă bărbați), 
Ioan Pop, Dan Irimlciuc, Alexandru 
Nilca (sabie), Liviu Angelescu, Ion 
Popa și Octavian Zidaru (spadă).

Astăzi, In prima zi a campionate
lor, este programat turneul indivi
dual de floretă masculin, la care sint 
înscriși 80 de concurenți.

Transmisii TV directe de la întreceri 
de atletism și tenis

Televiziunea română va transmite 
direct, duminică. 17 iulie (ora 17,10), 
de la stadionul Republicii din Bucu
rești. întrecerile semifinalei feminine 
a „Cupei Europei" la atletism, la 
care vor participa echipele Româ
niei, Elveției, Finlandei. Franței, Ita
liei, Iugoslaviei și U.R.S.S.

De asemenea, vor fi transmise di
rect. de la arena Roland Garros, par
tidele din meciul de tenis dintre e- 
chinele României si Franței din ca
drul ..Cunei Davis". Programul : 22 
iulie (ora 14) — primele două parti
de de simplu ; 23 iulie (ora 15) — 
partida de dublu ; 24 iulie (ora 14) 
— ultimele partide de simplu.

• Aeeștl vecini „minunați"! VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20.15, FLOREASCA — 9; 11; 131 
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, Maiakovskl ride — 18; 20 : 
TIMPURI NOI.
• Timidul : PATRIA — 9; 11; 13; 
15,15; 17,30; 19,45, LUCEAFĂRUL 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 20,30, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, GRĂ
DINA DINAMO — 20,30.
O Pasărea albastră : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, BU- 
ZEȘTI — 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; 16; 18: 20, la grădină — 20,30, 
GRĂDINA CAPITOL — 20,15, PA
LATUL SPORTURILOR SI CUL
TURII — 19,30.
• Jaroslaw Dombrowski : BU- 
CEGI — 9: 12; 16: 19.
• Cel alb, cel galben, cel negru t 
CASA FILMULUI (la sala de fes
tivități Dinamo) — 16; 18,15; 20,15.

Aniversarea proclamării Republicii Irak șl a Zilelor Revoluției Naționale 
Îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al 
meu personal, cordiale felicitări și cele mal bune urări de sănătate șl fericire 
personală, de noi progrese poporului irakian prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații de colaborare existente Intre 
țările noastre se vor dezvolta șl diversifica în viitor, spre binele popoarelor 
noastre, al promovării păcii și Înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului SADDAM HUSSEIN
Vicepreședintele Consiliului Comandamentului Revoluției 

al Republicii Irak
Cu ocazia aniversării proclamării Republicii Irak șl a Zilelor Revoluției 

Naționale. îmi. este deosebit de plăcut să transmit Excelenței Voastre 
călduroase felicitări și cele mai bune urări de fericire personală. Sînt con
vins că relațiile de prietenie dintre România și Irak se vor dezvolta con
tinuu. în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei cooperării și 
Înțelegerii internaționale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

osul ieri și azi
aproximativ 450 km de 
regiunea septentrională 
Mosul este unul dintre

specimene tipografice ale scrie
rilor cuneiformă, coptă, runică. 
tibetană. feniciană, reproduceri 
în metal ale hieroglifelor egip
tene etc. Există astfel posibili
tatea să se tipărească cărți în 
indiferent ce limbă, chiar și în 
acelea care nu mai sînt vorbite 
de secole sau milenii.

• DE UNDE VINE 
CUVÎNTUL „TENIS" ? 
Cu ocazia centenarului campio
natelor de tenis de la Wimble
don. săptămînalul ..Time" con
sacră un amplu articol istoricu
lui acestui sport, care se bucură 
în prezent de o popularitate fără 
precedent. Jocul a cunoscut o

SSSSi

mare răspindire încă din evul 
mediu, numele său provenind 
de la cuvîntul francez ..tenez" 
(iată), folosit de jucători in mo
mentul cind serveau mingea. 
„Există mai multi jucători de 
tenis în Franța decît băutori de 
bere în Anglia" — scria. în 1604. 
istoricul britanic Robert Dalling- 
ton. Tenisul a fost „reinventat" 
în secolul XIX de un englez, 
maiorul Clopton Wingfield, care 
i-a dat numele de „sphairistike" 
(în grecește „joc cu mingea"). 
Denumirea fiind prea greoaie, 
pînă la urmă a triumfat vechiul

„tenez" — într-o formă puțin 
modificată — mult mai simplă 
și mai ușor de retinut.

® CASA LUI CHAR
LES DICKENS, din localita
tea Broadstairs — Kent (în sudul 
Marii Britanii) a fost pusă re
cent la licitație și astfel a deve
nit proprietatea lui Lou Longhi, 
de origine elvețiană, vechi ad
mirator al marelui scriitor en
glez. Noul proprietar a declarat 
că proiectează restaurarea aces

Situat la 
Bagdad, In 
a Irakului. __  _______
cele mai importante centre econo
mice ale acestei țări. De la Înăl
țimea avionului se deschide o pa
noramă largă a așezării de pe ma
lurile Tigrului cu suita-1 de poduri 
aruncate peste fluviu, cu nenu
măratele însemne ale erei „aurului 
negru". Pe colinele din jur se ză
resc siluetele a zeci de sonde, zona 
Mosul—Kirkouk fiind Inima indus
triei petroliere irakiene. Aici a 
fost pus în funcțiune în octombrie 
1927 puțul nr. 1. care a inaugurat 
baza exploatării industriale a ți
țeiului.

în ultima vreme, sub impulsul 
„ofensivei petro
lului". străvechiul 
centru al „muse
linei" (care își 
trage numele de 
la cel al orașu
lui) si-a schimbat 
rea. Construit initial ne malul ves
tic al Tigrului, el si-a extins peri
metrul si ne cel estic, pînă dincolo 
de suinele legendarului Ninive — 
unde se înaltă astăzi o universitate 
— si si-a sporit considerabil popu
lația : cu cei 857 000 de locuitori al 
săi, Moșului este al doilea oraș ca 
mărime al tării. în cuprinsul său 
au luat ființă o mare rafinărie. în
treprinderi textile, de zahăr, de ci
ment. Asa cum ne-au explicat gaz
dele. capitala provinciei Ninive con
stituie. alături de Kirkouk. cealaltă 
aglomerare urbană a Nordului, o- 
biectul unui important plan de sis
tematizare și dezvoltare, care îi va 
spori considerabil rolul în viața 
economică a țării. Acest plan pre
vede, între altele, construirea unei 
noi rafinării de mare capacitate la 
Mosul.

Rezultatele eforturilor depuse de 
poporul irakian pe linia progresului 
economico-social. pentru înflorirea 
patriei sale în anii care au urmat 
răsturnării monarhiei (14 iulie 1958) 
și mai ales după preluarea puterii 
politice de către Partidul So
cialist Arab Baas (17 iulie 1968). sint 
vizibile nu numai la Mosul, ci și 
în Întregul Nord. In această zonă 
au fost construite numeroase lo
cuințe noi, sute de kilometri de

șosele, zeci de obiective economice 
și sociale. Numai în anul 1976 pen
tru proiectele industriale din nor
dul țării s-au investit 1,5 miliarde 
dinari. De-a lungul șoselei care 
leagă Erbilul, centrul regiunii au
tonome de nord (kurde), cu Sa- 
laheldin am putut vedea sate recent 
construite lîngă vatra celor afec
tate de luptele de acum cîțiva 
ani. Ca urmare a măsurilor adop
tate. liniștea si pacea, tulburate un 
timp de lupte intestine, au revenit pe 
aceste meleaguri. Realizările eco
nomice sînt facilitate de faptul că 
petrolul — principala bogăție na
țională — a 
exploatat de 
venind, odată

IN SEMN ARI DE CĂLĂTORIE

radical înfățișa-

încetat să mai fie 
firmele străine, de- 

cu naționalizarea 
companiei „Irak 
Petroleum", pro
prietatea statu
lui și sursa de 
subvenționare a 
unor îndrăznețe 

proiecte de dezvoltare.
Poporul român, legat prin cunos

cute sentimente prietenești de 
non oare le arabe. urmărește cu 
caldă simpatie succesele obținute 
de poporul irakian pe linia făuri
rii unei vieți noi, prospere. între 
România și Irak s-au statornicit re
lații de colaborare prietenească, 
care cunosc o continuă dezvoltare 
și diversificare. Ca o expresie a 
unor astfel de raporturi rodnice, în 
Irak au fost realizate o serie de o- 
biective economice în cooperare cu 
tara noastră, cum ar fi fabrica de 
ciment de la Um Qasr, pfecum și 
diferite lucrări de foraj ./petrolier 
cu utilaj românesc, construcții ru
tiere ș.a. /

O contribuție de cea mai mare 
importanță la extinderea legăturilor 
româno-irakiene a avut-o vizita în
treprinsă în 1974 în Irak de către 
președintele Nieolae Ceaușescu la 
invitația președintelui Hassan Al- 
Bakr. Convorbirile desfășurate cu 
acel prilej, acordurile și înțelege
rile la care s-a ajuns au creat 
cadrul politico-juridic pentru adîn- 
cirea continuă a relațiilor de prie
tenie dintre cele două țări*, în in
teresul reciproc, al cauzei progre- 
sului-și colaborării internaționale.

Nicolae N. LUPU

t
PROGRAMUL I

Telex
Teleșcoală 
Curs de limba rusă

16,00
16,05
16.35
17,00 Pentru timpul dv liber vă reco

mandăm...
17,10 „Iubim această tară". Emisiune 

muzlcal-llterară
17,30 Polo : România — Olanda. Trans

misiune directă de la Budapesta
18,15 Imagini din Franța
18.35 Consultații juridic»

• Diavolii din Spartlvento : CO- 
TROCENI — a: 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Comedie mutâ ’77 î FEROVIAR 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20. MELO-

- ■ - ’ " 18,15;
13.30;

BU-

DIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, GLORIA — 9; 11,15;
15,45; 18; 20.15, GRĂDINA 
ZEȘTI — 20,30.
• Nu-1 timp de gluinft - 
Micul om mare - - 
filmele jui Joris
18.30, Suflete în 
CINEMATECA.
• Soarta Aurel
DRUMUL SARJI — 15,30; 18; 20.
• Locotenentul McQ în acțiune : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20.15, TOMIS — 8.45; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20, la grădină — 20,30.
• Tom și Jerry s DOINA — 9,30; 
11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,15; 20.
• Potopul (seriile I-II) : POPU
LAR — 16; 19,15.
• Potopul (seriile III-IV) : VII
TORUL — 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 !: MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20. 
GRĂDINA TITAN — 20.30. GRA
DINA MOȘILOR — 20,30.
• Mere roșii : LIRA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18; 20.

q 4^
—"11,45: 14, Din
Ivens — 16.15;
ceată — 20,30 :

și Argentinei I

18.55 România pitorească
19,20 1001 de seri
19,30 Telejurnal 
20,00 Ora tineretului 
21,00 Seară de teatru : „Militarul fan

faron" de Flaut. Premieră
21.55 Baletul contemporan 

național „Cintarea 
Telejurnal22,20

21,20
21,25

PROGRAMUL II

TV. 
în Festivalul 

României"

Concertul orchestrei 
Radlotelevlzlunll 
Telex 
Un fapt văzut de aproape — re
portaj TV.

21,50 Emisiune de știință : 30 de minute 
despre... memorie și Învățare

simfonice a

• Dick Turpin : GIULESTI — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17.45; 20. ARTA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20.30.
• Republica din Uzice : PACEA
— 16: 19.15.
• Operațiunea „Petrol" : VOLGA
— 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18; 20,15,
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Trenul spre stația „Cerul" : 
FLAMURA — 9.
• Gloria nu ciută : PROGRESUL
— 16: 18: 20.
• Sfîrșitul legendei : MUNCA — 
9.30: 11.30: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
p Invincibilul Luke — 9. Cuibul 
salamandrelor — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15 : FLACĂRA.

teatre
• Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Mania posturilor — 
20.
« Teatrul satlric-muzical ,,C. Tâ- 
nase“ (Grădina Boema): Camping 
Boema — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Al
manah muzical estival — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.

tei case, cunoscută sub numele 
de „Blak House" (Casă întune
cată) — după titlul unui celebru 
roman al lui Dickens — pentru 
a o transforma într-un obiectiv 
cultural-turistic.

• PENTRU SALVA
REA FOCILOR. Ecologul 
elvețian Franz Weber — cunos
cut ca apărător al focilor, specie 
amenințată cu dispariția ca ur
mare a vînătorii sălbatice — a 
obținut în aceste zile acordul 
guvernului canadian pentru con
struirea unei uzine de blănuri 
sintetice, la circa 1 500 km de 
Montreal. Weber, care a parti
cipat în cursul acestui an la ma

nifestațiile care au avut loc în 
largul Labradorului împotriva 
uciderii' barbare a puilor de 
focă, a declarat în cursul unei 
conferințe de presă că uzina, fi
nanțată printr-o campanie mon
dială de subscripții publice, va 
oferi locuri de muncă unui nu
măr de 400 de pescari din partea 
locului, cu condiția ca aceștia să 
nu mai masacreze puii de focă.

« KOJAK JEFUIT. Cu‘
noscutul actor american Telly 
Savalas. interpretul principal al 
serialului de televiziune Kojak, 
a fost victima unui jaf într-un 
hotel din Los Angeles, sustră- 
gîndu-i-se bunuri in valoare de

aproximativ 36 000 de dolari. 
Faimosul „detectiv" de ecran 
a apelat la... ajutorul poliției.

© PROTEJAREA OPE
RELOR DE ARTĂ LAO- 
ȚIENE. Lucrările de restaurare 
a principalei cupole a templului 
Tat Luang din Vientiane — un 
inestimabil monument al arhi
tecturii laotiene din secolul al 
XVI-lea — au intrat in faza 
finală. Plăcile aurite ale turnu
lui în formă de săgeată. înalt 
de 85 de metri, strălucesc din 
nou. în vechea lor splendoare, 
sub razele Soarelui.
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Tovarășul Nicolae Ceausescu
s-a Mlnit cu tovarășul Aarne Saarinen,

președintele Partidului Comunist Finlandez

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, miercuri 
după-amiază, cu președintele Parti
dului Comunist Finlandez, Aarne 
Saarinen, care se află în tara noas
tră. la invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. .

Tovarășul Aarne Saarinen a adre
sat mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru invitația de a vi
zita România, pentru prilejul ce i 
s-a oferit de a cunoaște realizările 
poporului român pe calea edificării 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Totodată, oaspetele a trans
mis un călduros salut secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân. poporului român, din partea 
conducerii P.C. Finlandez, a tuturor_ 
comuniștilor, precum și sincere urări 
de succese~tot mai mari în dezvol
tarea "'construcției socialiste din 
România.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
conducerii P.C. Finlandez. tuturor 
comuniștilor finlandezi un salut 
prietenesc, precum și urări de noi 
succese în lupta pentru apărarea in
tereselor vitale ale poporului fin
landez.

în timpul întrevederii s-a proce
dat la o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preocupările 
celor două partide, la situația poli
tică și economică din cele două țări, 
și a avut loc un schimb de vederi 
asupra unor probleme actuale ale 
situației internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și

Saarinen a invi- 
P.C.R. să facă o 
în toamna acestui

tovarășul Aarne Saarinen au apre
ciat cu satisfacție bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român si Partidul Co
munist Finlandez și au exprimat do
rința comună de a aprofunda aceste 
raporturi, de a intensifica conlucra
rea dintre cele două partide, spre bi
nele relațiilor dintre România și Fin
landa. dintre popoarele român și fin
landez, în interesul cauzei păcii, 
securității si progresului social în 
Europa și în lume.

Tovarășul Aarne 
tat o delegație a 
vizită în Finlanda,
an. invitație care a fost acceptată cu 
plăcere.

Abordîndu-se probleme ale mișcă
rii comuniste si muncitorești inter
naționale. s-a subliniat importanța 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-si elabora și stabili în rrtod in
dependent linia politică, strategia și 
tactica revoluționară, fără nici o in
gerință din afară, a 
rării strânse și a 
partidele comuniste 
tatii ' în drepturi și 
ciproc.

Schimbul de vederi a evidențiat 
profundele schimbări revoluționare si 
sociale petrecute in lume, mutațiile 
profunde în raportul international de 
forte ca rezultat al afirmării tot mai 
puternice a voinței popoarelor de a 
pune capăt politicii imperialiste și 
colonialiste, de., a se dezvolta libere, 
deplin stăpîne 
acest cadru au 
rile depuse de 
si muncitorești 
de a lua în considerare 
diverse, de la tară la tară, si de a

întăririi colabo- 
unității dintre 
pe baza egali- 
respectului re-

pe destinele lor. în 
fost salutate efortu- 
partidele comuniste 

din țările capitaliste 
condițiile

găsi soluții problemelor care se ridi
că în funcție de realitățile naționale 
specifice, concrete, de a dezvolta co
laborarea și înțelegerea cu partidele 
socialiste.
forte progresiste, inclusiv 
pentru 
cratică 
varea 
clasei 
muncii, ceea ce servește atît popoa
relor respective, cit si cauzei gene
rale a păcii și socialismului.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
însemnătatea schimbului de păreri 
între partidele comuniste, abordării 
tovărășești, într-un climat de stimă și 
respect reciproc, a deosebirilor de 
opinii, pentru a evidenția ceea ce 
este comun, întărind pe această bază 
solidaritatea și conlucrarea dintre 
partidele comuniste și muncitorești, 
dintre toate forțele progresiste în 
lupta pentru pace, dezarmare, lichi
darea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale. pentru destindere și colaborare 
în Europa și în lume, pentru trium
ful democrației și socialismului.

De ambele părți a fost relevată 
importanța reuniunii din toamnă de 
la Belgrad, chemată să impulsioneze 
transpunerea în viață a prevederilor 
Actului final de la Helsinki, să ac
ționeze pentru accelerarea procesului 
de edificare a unui climat de încre
dere. colaborare și destindere pe con
tinentul nostru, să adopte măsuri 
concrete de dezarmare și dezanga
jare militară, condiție esențială pen
tru pacea și securitatea Europei, a 
întregii lumi.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

social-democrate. cu alte 
creștine, 

a asigura dezvoltarea demo- 
a societății, pentru promo- 
intereselor fundamentale ale 
muncitoare, ale oamenilor

PLEVNA

Miting al prieteniei româno-bulgare
SOFIA 13 (Agerpres). — în cursul 

zilei de miercuri, delegația Marii 
Adunări Naționale, condusă de 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 in 
R. P. Bulgaria, a fost oaspetele ju
dețelor Plevna și Gabrovo.

La Plevna a avut, loc un miting 
al prieteniei româno-bulgare la care 
au luat cuvintul primul secretar al 
Comitetului județean Plevna al P.C. 
Bulgar. Pencio Gherganov. si Nicolae 
Giosan. Vorbitorii au evocat legătu
rile tradiționale de prietenie dintre 
România si Bulgaria si au relevat

au 
ra- 
în-

importanta deosebită pe cșre o 
pentru dezvoltarea fructuoasă a 
porturilor dintre cele două tari 
tîlnirile si schimburile de păreri
dintre tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Todor Jivkov. rolul determinant 
al acestora pentru adincirea si ex
tinderea conlucrării reciproce pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări si popoare.

Delegația română 
rile istorice de la 
Poradim și a depus
la monumentele ridicate în 
tirea ostașilor români 
războiul pentru independentă 1877— 
1878.

a vizitat locu- 
Plevna. Grivița, 
coroane de flori 

amin-
căzuți în

SPANIA

Noul parlament și-a început activitatea
In centrul atenției primei sesiuni - elaborarea unei 

noi constituții
Cele două camere ale parlamen

tului spaniol, ales la 15 iunie, au 
ținut primele ședințe. în Congresul 
Deputaților, lucrările au fost prezi
date, pină la alegerea președintelui, 
de primul deputat confirmat de Co
misia de validare a mandatelor, iar 
vicepreședinți temporari au' fost 
numiți decanii de vinstă ai deputați
lor, Dolores Ibarruri, președintele 
Partidului Comunist din Spania, și 
scriitorul Rafael Alberti, membru al 
P.C. din Spania. Fernando Alvarez 
Miranda, candidatul partidului de 
guvemămint, Uniunea Centrului De
mocratic. a fost ales președinte al 
Camerei cu 169 de voturi.

Deschiderea lucrărilor Senatului a 
fost prezidată de senatorul decan 
de vîrstă, Manuel Irujo, fost mi
nistru în guvernul republican din

perioada războiului civil din Spania. 
Președinte al Senatului a fost ales 
Antonio Fontan, candidat al Uniu
nii Centrului Democratic, fost direc
tor al cotidianului „Madrid", interzis 
de regimul franchist în 1972 pentru 
faptul că s-a pronunțat în favoarea 
libertăților democratice și pentru 
demisia lui Franco.

Președintele guvernului spaniol, 
Adolfo Suarez, a declarat, cu pri
lejul unei conferințe de presă, că 
una din principalele sarcini ale 
primei sesiuni parlamentare va fi 
elaborarea unei noi constituții. El a 
precizat că guvernul său nu va pre
zenta un proiect de constituție pro
priu, urmind ca acesta să fie reali
zat de un grup de experți, repre- 
zenitînd diferite partide politice.

Convorbiri ale premierului Adolfo Suarez 
cu Santiago Carrillo și Felipe Gonzalez

MADRID. — La sfirșitul unei în
trevederi pe care a avut-o cu pre
ședintele guvernului spaniol. Adolfo 
Suarez, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania, Santiago 
Carrillo, a calificat drept „pozitive, 
dar incomplete" măsurile economice 
ale guvernului, informează agenția 
France Presse.

Santiago Carrillo a precizat că „a 
expus lui Adolfo Suarez problemele 
care trebuie rezolvate printr-o politi
că pe termen lung, cum sînt cele re
feritoare la energie, alimentație, re
forma agrară și promulgarea unui 
Cod al drepturilor oamenilor muncii". 
El apreciază ca „posibilă și de dorit 
realizarea unui acord național, social, 
politic și economic".

Santiago Carrillo, precizează A.F.P., 
a reafirmat președintelui guvernului 
ideea P.C.S. asupra necesității consti
tuirii unui guvern de uniune națio
nală.

Secretarul general al P.C.S. a avut 
și o întrevedere. în problema amnis
tiei, cu Rodolfo Martin Villa, ministru 
de interne.

Adolfo Suarez s-a întîlnit. totodată, 
cu secretarul general al Partidului 
Muncitoresc Socialist Spaniol 
(P.S.M.S.), Felipe Gonzalez, pentru 
a-1 informa asupra politicii econo
mice a guvernului. La sfirșitul între
vederii. Felipe Gonzalez a declarat că 
„unele părți ale programului guver
namental i se par bune*', dar că își 
rezervă pentru mai tîrziu aprecierea 
finală în această problemă.

si-a încheiat lucrările »
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

La New York s-au încheiat lucrările 
celei de-a IV-a sesiuni a Consiliului 
economic româno-american. care a 
reunit peste 100 de oameni de afaceri 
și reprezentanți ai organizațiilor de 
comerț exterior din Statele Unite si 
România.

Sesiunea a prilejuit o largă dezba
tere a posibilităților de extindere a 
schimburilor comerciale si cooperării 
economice dintre cele două țări, sta
bilind măsuri concrete pentru fructi
ficarea acestor posibilități, cu deo
sebire în domeniul construcțiilor de

mașini, electronic, chimic, petrochi
mic. agriculturii și industriei ușoare. 
Participanții la sesiune au adoptat 
un comunicat comun, în care sînt 
consemnate principalele rezultate ale 
întrunirii.

în finalul sesiunii, participanții au 
hotărît în unanimitate să adreseze 
președintelui Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
și președintelui Statelor Unite 
ale Americii. JIMMY CARTER, 
o telegramă în legătură cu rezulta
tele lucrărilor consiliului si contribu
ția sa Ia dezvoltarea în continuare a 
relațiilor româno-americane.

Cu prilejul aniversării centenarului 
Independenței de stat a României

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

Excelenței Sale
Domnului VALERY GISCÂRD D’ESTAING

Președintele Republicii Franceze
Sărbătoarea națională a Republicii Franceze îmi oferă plăcutul prilej 

de a vă adresa cele mai calde felicitări, împreună cu urări cordiale de fericire 
personală și prosperitate pentru poporul francez prieten.

Exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și rodnică 
colaborare dintre popoarele noastre vor cunoaște o permanentă dezvoltare, 
în interesul ambelor țări, al întăririi păcii și securității >în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La primăria capitalei Canadei, 
Ottawa, a fost inaugurată o decadă 
românească. Cu acest prilej, publicul 
canadian va putea viziona expozițiile 
„Centenarul Independenței de stat a 
României", „Lupta poporului român 
pentru unitate și independentă na
țională reflectată în artele plastice" 
și o expoziție de artizanat și albume 
de artă românești. Vor fi prezentate 
filme documentare românești dedi
cate acestui important eveniment din 
viața poporului român și filme turis
tice.

Postul de televiziune canadian 
Cjoh a transmis o emisiune consa
crată aniversării centenarului Inde
pendenței de stat a României. Emi
siunea a cuprins secvențe din filmul 
„Independența, năzuința de veacuri 
a poporului român", aspecte din ex
poziția „Lupta poporului român pen
tru unitate și independentă națională 
reflectată în artele plastice", precum 
și imagini redînd bogăția și fru
musețea artei populare românești.

Sub egida Asociației japoneze de 
artizanat și a revistei „Nippon Vo
gue". la Tokio s-a deschis o expozi
ție de artă populară românească. La 
ceremonia de deschidere, desfășurată 
In prezența unui numeros public, a

participat ambasadorul tării noastre 
la Tokio, Nicolae Finanțu.

La Viena a avut loc concertul or
chestrei Școlii de muzică din Arad. 
Manifestarea, care se încadrează în 
programul tradiționalului festival 
„Tineretul și muzica la Viena", s-a 
bucurat de un frumos succes. Tinerii 
muzicieni arădeni au prezentat pu
blicului vienez un interesant și bogat 
program, cuprinzînd lucrări de Mo
zart, Brahms, Enescu. Au asistat re
prezentanți ai unor instituții centrale 
austriece, personalități ale vieții 
cultural-artistice vieneze. studenți și 
cadre didactice de la Conservatorul 
și Academia de muzică din Viena, 
ziariști, membri ai Asociației de prie
tenie Austria — România.

Pentru o maj bună cunoaștere a 
istoriei și realităților tării noastre in 
Iran, unde au fost organizate mai 
multe manifestări dedicate aniversă
rii centenarului Independentei de 
stat a României. Alexandru Boabă, 
ambasadorul nostru la Teheran, a do
nat. din partea Bibliotecii centrale 
de stat, un set de cărți bibliotecilor 
Ministerului Informațiilor si Turis
mului din Iran.

Vietnamul trebuie să-și ocupe locul legitim 
in .Organizația Națiunilor Unite

Scrisoarea observatorului permanent al Republicii Socialiste 
Vietnam la Națiunile Unite

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Observatorul permanent al Repu
blicii Socialiste Vietnam la O.N.U., 
Dinh Ba Thi, a adresat o scrisoare 
secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, 
prin care se cere prezentarea în Con
siliul de Securitate a cererii R. S. 
Vietnam de a fi admisă în O.N.U.

Potrivit rezoluției Adunării Gene

rale a O.N.U., din 26 noiembrie 1976, 
discutarea acestei probleme trebuie 
să aibă loc în luna iulie 1977. Rezo
luția recomandă, de asemenea, Consi
liului de Securitate să „reexamineze 
în mod pozitiv această problemă în 
conformitate cu articolul 4 al Cartei 
Organizației Națiunilor Unite“, articol 
care cuprinde condițiile cerute pen
tru a deveni membru al O.N.U.

Preocupări economice în țări în curs de dezvoltare
TANZANIA. Guvernul a hotărîtsă 

aloce suma de 240 000 000 șilingi, în 
exercițiul financiar 1977—1978, cu 
scopul de a atenua penuria de lo
cuințe, în special în favoarea fami
liilor cu venituri mici. In capitală și 
în alte patru orașe mari ale țării te
renurile pe care nu se află construc
ții vor fi amenajate și parcelate, se 
vor construi străzi și rețele de cana-

se va realiza conectarea la 
energetic orășenesc a vii- 
cartiere. Se preconizează 

în aceste noi zone urbane,

lizare și
sistemul 
toarelor 
crearea, 
a unor mici industrii, care să asigure 
locuri de muncă pentru populație.

Soluționarea problemei rhodesiene reclamă 
transferarea puterii populației majoritare africane II

IRAN. în urma prospecțiunilor re
cente, s-a stabilit că rezervele 
minereu de cupru ale Iranului 
ridică la aproape 850 milioane tone, 
a declarat Taghi Tavakoli, directorul 
Companiei naționale iraniene pen
tru industria cuprului. El a precizat 
că cercetările vor continua, deoarece 
se estimează că 
ține noi rezerve, 
zent nu au putut

de
se

subsolul țării con- 
care pînă în pre- 
fi descoperite.

DECLARAȚIILE LVI JOSHUA NKOMO

Domnului RAYMOND BARRE
Prim-ministru al Guvernului Republicii Franceze

Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului francez prieten, vă adresez 
cele mai călduroase felicitări și sincere urări de sănătate și fericire personală. 

Nutresc convingerea că relațiile de tradițională prietenie și cooperare 
dintre țările noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare in toate domeniile.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Monumentele Parisului revoluționar
Remarcînd — cu deplin temei — 

densitatea monumentelor și vesti
giilor trecutului conservate în 
„orașul-lumină", ghidurile turis
tice lansează o invitație atractivă : 
„A străbate Parisul înseamnă a 
parcurge însăși istoria Franței...". 
Vizitatorul nu va putea însă 
întîlni zidurile Bastiliei ; la 14 iu
lie 1789, sinistra fortăreață — sim
bol al absolutismului monarhic și 
reacțiunii feudale — a fost dărî- 
mată din temelii de mînia necru
țătoare a poporului. Un monument 
al Parisului a fost jertfit pe altarul 
Revoluției, care — ca în faimosul 
tablou al lui Delacroix de la Lu- 
vru — a înălțat, în istoria Franței 
și a umanității, stindardul luptei 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
dreptate, libertate și progres în e- 
poca istorică ce se deschidea atunci. 
Astăzi, în Piața Bastiliei privirea 
se înalță spre columna geniului 
înaripat al Revoluției, simbol al e- 
popeii luptelor ce au urmat în 1830 
și 1848 și au atins un moment cul
minant in timpul Comunei din 
Paris.

Monumentele evocate aii o pu
ternică rezonanță in sufletul vi
zitatorului român. Pe baricadele 
revoluționarilor parizieni s-au aflat 
Nicolae Bălcescu și alți înflăcărați 
patrioți români care au găsit in 
ideile generoase ale Revoluției 
franceze izvor de însuflețire și în
curajare în lupta proprie a poporu
lui român pentru libertate și in
dependentă națională, pentru pro
gres social. Tradițiile de solidari
tate dintre mișcările revoluționare 
din România și Franța s-au dez
voltat și cimentat mai tîrziu. în pe
rioada luptelor muncitorești, anti
fasciste. și îndeosebi în perioada 
războiului antihitlerist, cind nume
roși români au luptat cu arma în 
mînă în rîndurile Rezistenței fran
ceze.

Bucurîndu-se de străvechi rădă
cini istorice, stimulate de afinități 
de limbă și cultură, legături
le de prietenie dintre poporul 
român și poporul francez s-au con
solidat și lărgit mereu, de-a lungul 
deceniilor, cunoscind o puternică 
dezvoltare. îndeosebi în ultimii ani, 
ca urmare a vizitei la Paris a 
președintelui României. Nicolae 
Ceaușescu, precedată de vizita în 
tara noastră a fostului președinte 
al Franței, generalul Charles de 
Gaulle, precum și a intîlnirilor

dintre președintele României și pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, în diferite împrejurări, 
inclusiv la Helsinki, cu prilejul 
Conferinței la nivel înalt pentru 
securitate și cooperare europeană.

Dialogul româno-francez a con
tribuit Ia intensificarea legăturilor 
prietenești, a cooperării pe multiple 
planuri, în interesul celor două țări 
și popoare, al destinderii și înțele
gerii pe continentul nostru și în 
lume. Astfel, este semnificativ că 
volumul comerțului bilateral a 
crescut anul trecut de două ori 
față de anul 1970. Rezultate pozitive 
s-au obținut în lărgirea și diverși-- 
ficarea domeniilor și formelor de 
cooperare economică și tehnico-' 
științifică. în Franța funcționează 
mai multe societăți mixte de co
mercializare a produselor industriei 
românești. în țara noastră își des
fășoară activitatea societatea mixtă 
de cooperare în producție în do
meniul electronicii medicale, iar re
cent a fost constituită societatea 
mixtă româno-franceză „OLTCIT" 
pentru producerea și comercializa
rea autoturismelor de mic litraj. 
Noi perspective s-au deschis re
lațiilor de colaborare dintre cele 
două țări cu prilejul lucrărilor ce
lei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
franceze de cooperare economică, 
științifică și tehnică, desfășurată la 
București, în urmă cu cîteva săp- 
tămîni, volumul schimburilor de 
mărfuri urmînd să se dubleze, pe 
baze echilibrate, în 1980, compara
tiv cu 1975, paralel cu noi acțiuni 
de cooperare. Deosebit de rodnică 
se dovedește colaborarea româno- 
franceză pe plan cultural și în alte 
domenii. De asemenea, se lărgește 
conlucrarea pe plan politic. în in
teresul securității și cooperării în 
Europa și în lupie.

Cursul ascendent al relațiilor ro- 
mâno-franceze ilustrează concludent 
că deosebirile de orînduire socială 
nu pot fi și nu sînt un impediment 
pentru amplificarea legăturilor în
tre două popoare, apropiate prin 
multiple afinități și care sînt ani
mate de dorința de a adinei prie
tenia și de a dezvolta relații rodni
ce do colaborare între ele. cores
punzător intereselor reciproce, ale 
cauzei generale a păcii și progre
sului.

Viorel POPESCU

LUSAKA 13 (Agerpres). — Solu
ționarea definitivă a problemei rho- 
desicne reclamă transferarea puterii 
populației majoritare africane repre
zentată ' ~
babwe, 
berare 
cadrul 
Joshua 
Patriotic. Evocînd situația politică și 
militară internă din Rhodesia, Joshua 
Nkomo a arătat că, în prezent, au
toritățile rasiste rhodesiene au de
clanșat ample operațiuni de represa
lii împotriva tuturor persoanelor care 
luptă pentru libertate socială și na
țională. Regimul minoritar al lui 
Ian Smith — a subliniat liderul Zim
babwe — încearcă să dezbine rîndu- 
rile Frontului Patriotic, să semene 
în rîndurile populației neîncredere în 
această organizație, care conduce

de Frontul Patriotic Zim- 
conducătorul luptei de eli- 
națională — a declarat în 
unei conferințe de presă 
Nkomo, lider al Frontului

lupta de eliberare națională. De a- 
semenea, autoritățile rasiste recru
tează mercenari din alte țări pentru 
a-i folosi împotriva mișcării de eli
berare, care se intensifică cu fiecare 
zi. Joshua Nkomo a reafirmat hotă- 
rirea Frontului Patriotic Zimbabwe, 
a tuturor forțelor progresiste anga
jate in mișcarea) de eliberare na
țională de a continua lupta pînă la 
victoria definitivă asupra regimului 
minoritar de la Salisbury.

Referitor la unele contacte care au 
avut loc la Salisbury intre reprezen
tanți ai regimului rasist și repre
zentanți ai guvernelor britanic și 
american, Joshua Nkomo s-a pronun
țat împotriva unor astfel de inițiati
ve și negocieri, apreciindu-le drept 
o nouă tentativă de a menține și 
consolida regimul minoritar al lui 
Ian Smith.

JAMAICA. în
guvernamental pentru descoperirea și 
valorificarea bogățiilor naturale, în 
Jamaica se vor iniția importante 
prospecțiuni în vederea depistării 
unor zăcăminte de petrol și gaze pe 
teritoriul național — anunță Agenția 
jamaicană pentru informarea opiniei 
publice.

baza unui program

BRAZILIA. Se află in curs de e- 
laborare o serie de planuri de dez
voltare și modernizare a transportu
rilor feroviare în concordanță cu ce
rințele progresului economiei națio
nale.

INDONEZIA. O largă campanie de 
reîmpădurire se desfășoară în întrea
ga țară, pentru refacerea patrimoniu
lui forestier. Serviciile de speciali
tate au pus la dispoziție peste 
5 292 000 puieți de arbori Koa, speci
fici regiunilor unde vor fi plantați.

agențiile de presă transmit:
0 delegație comercială, 

condusă de Marin Trăistaru. adjunct 
al ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale, a 
făcut o vizită în Tailanda. unde a fost 
primită de Suthee Nartvorathat, mi
nistrul comerțului, și a avut întîlniri 
cu membri ai conducerii Federației 
Camerei de Comerț și Industrie, cu 
oameni de afaceri tailandezi. Contac
tele și discuțiile purtate au reliefat 
dorința reciprocă de dezvoltare și di
versificare a schimburilor comerciale 
dintre România și Tailanda.

LO Roma, Aleksan(iar Grlicl- 
kov. secretar in Comitetul Execu
tiv al Prezidiului C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a conferit 
cu Giancarlo Pajetta. membru al Di
recțiunii și al Secretariatului P. C. 
Italian. Cu acest prilej s-a efectuat 
un schimb de informații și opinii în 
legătură cu activitatea celor două 
partide si cu unele probleme inter
naționale. Au fost, de asemenea, dis
cutate probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Domîsii. Pre?edinteIe Partidu
lui Socialist din Japonia (P.S.J.), To- 
momi Narita, a anuntat că demisio
nează din funcția sa. ca urmare a 
reculului înregistrat de partidul său 
la recentele alegeri. Secretarul gene
ral al partidului. Masasi Ishibashi. a 
decis, la rîndul său. să-și prezinte 
demisia.

Conferință. Riga s a des- 
fășurat cea de-a XI-a conferință 
Darmouth a reprezentanților cercu
rilor politice, științifice, de afaceri si 
ai opiniei publice din U.R.S.S. și 
S.U.A. Comunicatul dat publicității la 
încheierea lucrărilor subliniază pri
mejdia continuării cursei înarmărilor. 
Participanții au constatat existenta 
unor serioase piedici în calea progre
sului relațiilor economice dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. „Cu toate diver
gentele în abordarea unei serii de 
probleme, se spune în comunicat, la 
conferință s-a ajuns la o înțelegere 
în ce privește necesitatea continuării 
eforturilor îndreptate spre normaliza
rea și dezvoltarea relațiilor sovieto- 
americane".'

Angola și Etiopiaau hotărît 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă — se arată în
tr-un comunicat al Ministerului de 
Externe angolez difuzat la Luanda.

Conferința miniștrilor pe
trolului din țările O.P.E.C. 
și-a încheiat lucrările. între partici
pant! continuînd să se mențină deo
sebiri de păreri. Arabia Saudită se 
pronunță pentru înghețarea preturi
lor petrolului pînă la sfîrsitul lui 
1978. Algeria. Irakul și Libia sînt în 
favoarea sporirii acestora, iar Iranul 
afirmă că poziția sa va depinde de 
conjunctura economică internaționa
lă. Următoarea conferință a O.P.E.C. 
se va tine, cu începere de la 20 de
cembrie. la Caracas.

Comisia Politică a C.C. al 
P.C. Peruan a dat publicității o 
declarație în care se face analiza si
tuației economice interne din Peru, 
în document se subliniază necesita
tea depășirii greutăților provocate de 
criza economică și financiară prin 
măsuri care să corespundă intereselor 
maselor largi populare.

La festivalul internațio
nal de muzică clasică, 
desfășurat în orașul finlandez Rova
niemi, capitala Laponiei, au partici
pat soliști instrumentiști din Româ
nia, Franța, R.F.G., Norvegia, Sue
dia. S.U.A. Violonistul român Eugen 
Sirbu a prezentat un program elo
giat de critica de specialitate.

La New York, comitetul ad- 
hoc al O.N.U. asupra terorismului in
ternațional a dat publicității al doi
lea raport al său. recomandînd ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să con
tinue eforturile pentru eliminarea 
terorismului și subliniind necesitatea 
unei largi cooperări internaționale în 
materie.

Incendiu. Laboratoarele Cen
trului de cercetări nucleare din su
burbia pariziană Fontenay-aux-Roses 
au fost distruse parțial de un pu
ternic incendiu. Oficialitățile franceze 
au precizat că nici un moment cele 
două reactoare de cercetări ale cen
trului, „Minerva" și „Triton", nu 
s-au aflat în pericol.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Întrevederea președintelui Egiptului cu o delegație a Con
gresului S.U.A. • Declarațiile secretarului generai al O.N.U.

Președintele Egiptului. Anwar El 
Sadat, a avut miercuri la Alexandria 
o întrevedere cu delegația’Congresu
lui Statelor Unite, condusă de Lee 
Hamilton, membru al Camerei Re
prezentanților. Cu acest prilej, rele
vă agenția M.E.N.. președintele Sa
dat a expus poziția egipteană privind 
evoluția situației din Orientul Mij
lociu și modalitățile de rezolvare a 
acesteia, relevind. printre altele, ne
cesitatea creării unui stat palestinean.

Președintele Sadat a exprimat spe
ranța că reuniunea de la Geneva 
consacrată soluționării situației din 
Orientul Mijlociu va fi convocată 
pentru ca pacea să domnească într-o 
regiune care trăiește de 29 de ani în

tr-o stare de război și animozitate, 
menționează agenția M.E.N.

Președintele Anwar El Sadat l-a 
primit miercuri pe Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. cu care a avut o convorbire.

Secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a declarat. în cursul unei 
conferințe de presă, organizată la 
sfirșitul vizitei sale la Varșovia, că 
problemele din Orientul Mijlociu ne
cesită „mari eforturi" pentru identi
ficarea unei soluții echitabile. El a 
subliniat că pentru a avea succes, 
Conferința de la Geneva trebuie să 
fie „foarte bine pregătită".

Delegația de cineaști ro
mâni, care participă la manifes
tările din cadrul Festivalului interna
țional al filmului de la Moscova, a 
dhit o întilnire prietenească la ti
pografia „Krasnîi proletarii", mem
bru colectiv al Asociației de prietenie 
sovieto-română (A.P.S.R.). A fost 
evocată colaborarea fructuoasă româ- 
no-sovietică în domeniul cinemato
grafiei și în alte compartimente ale 
artei și culturii. în cadrul unei con
ferințe de presă, care a avut loc în 
aceeași zi la hotelul „Rossia", ci
neaștii români au înfățișat preocupă
rile actuale ale cinematografiei noas
tre și perspectivele sale de dezvol
tare, au răspuns la întrebări ale zia
riștilor acreditați la Festivalul in
ternațional cinematografic de la 
Moscova.

Consultări. Pramierul portu
ghez. Mario Soares, a primit pe se
cretarul general al P. C. Portughez. 
Alvaro Cunhal. în cadrul consultări
lor pe care le întreprinde cu liderii 
principalelor partide politice.

Parlamentul grec 3 acloptat 
o lege, potrivit căreia o serie de piese 
antice, inclusiv sculpturile Parthe- 
nonului, vor putea fi trimise în 
străinătate pentru a fi expuse. Docu
mentul a fost dezavuat de opoziție, 
de Consiliul arheologic ■ și asociațiile 
de arheologi din Grecia.

Fostul președinte al Sal
vadorului ’n Per‘oafL'i octombrie 
1944 — martie 1945. colonelul Osmin 
Aguirre y Salinas, a fost asasinat, 
marți, la San Salvador, de un grup 
de necunoscuti. în fata locuinței spile. 
Atentatorii au izbutit să fugă.

Cancelarul federal al 
R.F.G. He,mut Schmidt, a sosit la 
Washington lntr-o vizită oficială.

Naționalizare.16 uzine side- 
.rurgice din Orașul Ho Și Min (fostul 
Saigon) âu fost declarate întreprin
deri de stat si trecute sub gestiunea 
Companiei siderurgice de stat a Su
dului. între acestea figurează o ote- 
lârie, fabrica de laminate, fabrica de 
tablă zincată. fabrica de sirmă. mai 
multe ateliere de turnătorie.

Negocieri anglo-argenti- 
îiene. Roma a început o rundă 
de negocieri între Marea Britanie și 
Argentina consacrate viitorului insu
lelor Falkland (Malvine) și in legă
tură cu cooperarea dintre cele două 
țări în regiunea de sud-vest a Atlan
ticului.

La Seneva a inceput miercuri 
prima rundă de consultări intre 
U.R.S.S., S.U.A. si Marea Britanie in 
vederea realizării unui acord de in
terzicere totală si generală a expe
riențelor nucleare, informează agen
ția T.A.S.S.

Noul val de ploi maso
nice abătuț asupra orașului pakis
tanez Karachi a provocat, pentru a 
doua oară in decurs de zece zile, 
victime și. mari inundații. Transpor
turile auto spre Karachi au fost în
trerupte. ca urmare a surpării podu
lui peste fluviul Malir. Au fost deta
șate efective ale armatei pentru a 
participa la lucrările de salvare a 
populației sinistrate si la refacerea 
liniilor de comunicație si transpor
turi.
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