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Plenara Comitetului Centra ....
&

al Partidului Comunist Român■o

în zilele de 22 și 23 martie 1978 au 
avut loc lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
desfășurate sub conducerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
cu ordinea de zi anunțată în presă.

Au participat, ca invitați, prim-secre- 
tari ai comitetelor județene de partid 
care nu sînt membri ai Comitetului Cen
tral, unele cadre din ministere, institu
ții centrale și organizații de masă, re- 
dactori-șefi ai presei centrale.

La dezbaterile pe marginea proble
melor înscrise pe ordinea de zi au luat 
parte tovarășii : Ion Dincă, Ion Avram, 
Ludovic Fazekas, Nicodim Roșea, Ște
fan Mocuța, Mihail Florescu, Gheorghe 
Dinu, Gheorghe Brehuescu, Gheorghe 
Dumitrache, Georgeta Podaru, Barbu 
Zaharescu, Neculai Agachi, Nicolae 
Bușui, Manea Mănescu, Vasile Cădar, 
Ion Florea, Dumitru Bejan, Dezideriu 
Szilagyi, Constantin Matei.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român. Cuvîntarea se 
va da publicității.

însușindu-și în întregime aprecierile, 
orientările și sarcinile formulate de 
secretarul general al partidului, plena
ra a relevat rolul hotărîtor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în elaborarea 
politicii interne și externe a partidului 
și statului nostru, a măsurilor menite să 
asigure progresul multilateral al Româ
niei socialiste, transpunerea în viață a 
Programului partidului, a mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
Xl-lea și de Conferința Națională ale 
P.C.R., contribuția sa esențială la creș
terea substanțială a prestigiului interna
țional al P.C.R. și al României socialiste.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român a aprobat în unanimitate 
documentele supuse plenarei spre dez
batere.

1. — Pe baza hotărîrilor Congresu
lui al Xl-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, la inițiativa și corespun
zător indicațiilor și orientărilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, plenara a 
analizat și aprobat măsuri cu privire la 
perfecționarea conducerii și planificării 
economico-financiare, la creșterea ro
iului fiecărui colectiv de muncă în gos
podărirea cu maximum de eficiență a 
părții din avuția națională ce i s-a în
credințat spire administrare, în vederea 
dezvoltării mai puternice a forțelor de 
producție și creșterii pe această bază 
a nivelului de trai și civilizație al între
gului popor.

Pentru a da un conținut mai bogat; 
corespunzător cadrului organizatoric 
al democrației muncitorești creat în 
țara noastră în ultimii ani și în vederea 
ridicării la un nivel tot mai înalt a par
ticipării oamenilor muncii înșiși la con
ducerea activității întreprinderilor, a în
tregii vieți economico-sociale, a socie

£

tății noastre socialiste, plenara a stabilit 
măsuri menite să asigure trecerea la o 
nouă calitate a activității economice 
prin perfecționarea continuă a meca
nismului economico-financiar, stimula
rea creșterii eficienței economice, co
interesarea oamenilor muncii în valori
ficarea superioară a resurselor exis
tente și obținerea de rezultate econo
mice superioare. Măsurile adoptate pri
vesc în mod deosebit îmbunătățirea ac
tivității de planificare și a celei finan
ciare, creșterea rolului și răspunderii 
întreprinderilor și centralelor în plani
ficarea propriei lor activități, întărirea 
autoconducerii muncitorești, asigurarea 
pîrghiilor economice și financiare ne
cesare realizării acestor obiective în 
concordanță cu obiectivele planului 
unic de dezvoltare a economiei națio
nale.

Plenara a hotărît întărirea autoges- 
tiunii economico-financiare în între
prinderi, lărgirea competențelor orga
nelor colective de conducere în luarea 
deciziilor, în înfăptuirea hotărîrilor și 
îndeplinirea planului, în elaborarea în 
fiecare unitate economică a bugetului 
de venituri și cheltuieli, care va repre
zenta instrumentul de bază al conduce
rii activității financiare, ‘ al asigurării 
unor beneficii tot mai mari în fiecare 
întreprindere.

în conformitate cu orientările formu
late de secretarul general al partidului, 
plenara a Gdoptat măsuri privind in
troducerea ca indicatori de bază a va
lorii producției nete și producției fizice, 
perfecționarea celorlalți indicatori eco- 
nomico-financiari, îmbunătățirea acti
vității ministereldr, a organelor cen
trale, a organelor de conducere pe 
toate treptele organizatorice în scopul 
soluționării operative a problemelor de 
planificare, financiare, de credit și pre
țuri, de aprovizionare tehnico-mate- 
rială, de comerț exterior și de cointe
resare materială a personalului munci
tor din unitățile economice.

Plenara a exprimat convingerea că 
aplicarea acestor măsuri va asigura 
perfecționarea conducerii si planificării 
economico-sociale, dezvoltarea demo
crației socialiste, participarea tot mai 
activă a clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea socie
tății, la făurirea în mod conștient a pro
priului destin, a viitorului comunist al 
patriei noastre.

2. — Din inițiativa și la propunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara 
a examinat și aprobat măsurile cu pri
vire la participarea la beneficii a oa
menilor muncii.

Aceste măsuri pornesc de la necesi
tatea perfecționării continue a relații
lor socialiste de producție, a organiză
rii activității în vederea creșterii pro
ductivității muncii și asigurării unei efi- 
ciențe economice superioare, a partici
pării oamenilor muncii la autocondu- 
cere, la întărirea și lărgirea autogestiu- 
nii economico-financiare. Fondul de 
participare a oamenilor muncii la be
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neficii se constituie anual pe baza re
zultatelor economice ale întreprinderii 
în anul anterior.

Personalul muncitor va prinți, în 
afara retribuției tarifare, o parte din 
beneficiul obținut de întreprindere, în 
raport cu contribuția adusă la îndepli
nirea și depășirea planului producției 
nete și a producției fizice, la dezvol
tarea întreprinderii respective, cu acti
vitatea depusă și cu vechimea în uni
tate. Sumele cuvenite individual sub 
formă de participare la beneficii se sta
bilesc în fiecare unitate economică de 
către consiliul oamenilor muncii, în 
condițiile prevăzute de lege, și nu sînt 
plafonate. Prin această participare a 
fiecărui om al muncii la beneficiu se 
realizează legarea și mai strînsă, ne
mijlocită, a veniturilor fiecăruia de ac
tivitatea concretă și rezultatele ei, de 
aportul Ia îndeplinirea sarcinilor între
gului colectiv. Acest sistem urmează să 
se aplice în industrie, construcții, agri
cultură, transporturi, cercetare științi
fică, proiectare și inginerie tehnologică, 
circulația mărfurilor și în alte ramuri 
ale economiei naționale. Se prevede, 
de asemenea, participarea oamenilor 
muncii și la beneficiile obținute de în
treprinderi în realizarea și depășirea 
sarcinilor la export. Se aduc îmbunătă
țiri și sistemului de premiere, acordarea 
premiilor fiind în raport direct cu rezul
tatele obținute, cu realizarea de econo
mii de materiale și forță de muncă.

Totodată, se constituie în fiecare uni
tate economică un fond special prove
nit din beneficii și alte venituri proprii, 
care este destinat pentru construcții de 
locuințe, alte investiții si cheltuieli cu 
caracter social.

Plenara își exprimă convingerea că 
aceste măsuri vor spori răspunderea și 
cointeresarea oamenilor muncii în în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, în ridicarea eficienței economice, 
vor contribui la creșterea continuă a 
venitului național, sursa dezvoltării eco
nomice și ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a poporului nostru — țelul 
suprem al politicii Partidului Comunist 
Român.

3. — Plenara a dezbătut și aprobai 
raportul cu privire la efectivul, compo
ziția și structura organizatorică a parti
dului la 31 decembrie 1977.

La plenară s-a relevat că, în anul tre
cut, organele și organizațiile de partid, 
traducînd în viață indicațiile date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, au desfă
șurat o intensă muncă politico-organi- 
zatorică pentru creșterea numerică și 
calitativă a rîndurilor partidului, pentru 
îmbunătățirea compoziției muncitorești 
a partidului, întărirea caracterului său 
de clasă și a disciplinei ferme, sporirea 
rolului de forță politică conducătoare a 
partidului. Anul trecut au fost primiți 
în partid 112 305 comuniști, dintre aceș
tia 71,75 la sută provenind din rîndul 
muncitorilor, 12,96 la sută din rîndul 
țăranilor, iar 15,29 la sută din rîndul in
telectualilor și funcționarilor. Efectivul
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Grăbirea
msămînțărilor 

cere să se folosească din plin 
fiecare oră bună de lucru în cîmp

® Pe măsură ce se zvîntă, fiecare 
parcelă să fie semănată ® Utilajele și 
forța de muncă - concentrate acolo 
unde se poate lucra ® Nici o abatere 

de la normele de calitate

partidului era, la sfîrșitul anului 1977, 
de 2 747 110 membri, respectiv 26,59 la 
sută din populația activă a țării ; peste 
73,26 la sută din numărul total al mem
brilor partidului lucrează în sfera pro
ducției materiale ; peste 37 la sută din 
cei primiți în partid anul trecut sînt 
femei.

Au fost subliniate, de asemenea, mă
surile luate pentru perfecționarea struc
turii organizațiilor de partid, măsuri 
care au ținut seama de schimbările 
aduse organizării administrative a unor 
unități, de intrarea în funcțiune a noi 
întreprinderi, de creșterea efectivului 
unor organizații de partid. La 31 de
cembrie 1977 existau 59 037 organizații 
de bază.

Plenara a stabilit sarcini menite să 
ducă la realizarea întocmai a obiecti
velor izvorîte din hotărîrile Congre
sului al Xl-lea, ale Conferinței Națio
nale și ale Comitetului Central al parti
dului cu privire la întărirea continuă a 
rîndurilor partidului și creșterea rolului 
de forță conducătoare al organelor și 
organizațiilor sale în toate sferele vie
ții economice, politice și sociale.

4. — Plenara a dezbătut, de aseme
nea, raportul cu privire la activitatea 
desfășurată în anul trecut de organele 
de partid, de stat și organizațiile de 
masă pentru înfăptuirea politicii de ca
dre a partidului.

Apreciind succesele importante obți
nute în acest domeniu, plenara a reafir
mat necesitatea ca întreaga activitate 
de selecționare și promovare a cadre
lor de partid, de stat, ale organizații
lor de masă și obștești să se desfă
șoare în continuare sub conducerea 
nemijlocită a C.C. al P.C.R., a organe
lor locale de partid și pe baza planu
lui unic de perspectivă.

Potrivit indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în organele și în 
aparatul de partid, de stat, al organi
zațiilor de masă și obștești, în condu
cerile ministerelor, ale celorlalte insti
tuții, precum și în alte funcții de răs
pundere vor fi promovați în continuare 
cu prioritate muncitori, paralel cu pro
movarea cadrelor din rîndurile celor
lalte categorii de oameni ai muncii. 
Pentru funcții de conducere în toate do
meniile de activitate un loc deosebit 
trebuie să-l ocupe selecționarea și pre
gătirea tinerilor, a unui număr mai 
mare de femei.

Plenara a adoptat măsuri pentru în
făptuirea în condiții tot mai bune a po
liticii de cadre a partidului, pentru apli
carea cu strictețe a principiului muncii 
colective în politica de cadre, a respec
tării criteriilor politice, profesionale și 
morale pe care trebuie să le întru
nească cei propuși în munci de răspun
dere.

5. — Plenara a dezbătut și aprobat 
măsurile privind îmbunătățirea activi
tății de rezolvare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamatiilor si cererilor 
oamenilor muncii, subliniind că această 
(Continuare in pag. a II-a)

Vremea se îmbunătățește în în
treaga tară. însămîntările si cele
lalte lucrări agricole de primăvară 
se desfășoară in condiții meteoro
logice mai grele. La începutul a- 
cestei săntămini a plouat abundent 
în cea mai mare parte a tării, pe 
alocuri precipitațiile transformîn- 
du-se. în lapoviță si ninsoare. De 
ieri, vremea a început să se îm
bunătățească din nou. soarele stră
lucind pe cer în cea mai mare parte 
a tării. Timpul frumos si vîntul 

. care adie permit ca pămintul să se 
usuce destul de repede la supra
față. lucrările agricole din cîmp pu
țind fi reluate imediat. De altfel, 
în cursul zilei de ieri s-a muncit 
intens la pregătirea terenului și se
mănat în numeroase județe. îndeo
sebi din Transilvania. Banat și 
Moldova, unde cantitățile de pre
cipitații din ultimele zile au fost 
mai mici.

STADIUL LA ZI AL SEMĂNA
TULUI. Datele centralizate ieri la 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare consemnează creșterea 
suprafețelor însămîntate. precum și 
executarea unui volum important 
de alte lucrări de sezon, cum sînt 
arăturile de primăvară. întreținerea 
ogoarelor șl pregătirea terenului 
pentru semănat. Pînă la 23 mar
tie au fost insămînțate 121 000 hec
tare cu diferite culturi, din care 
13 800 hectare cu sfeclă de zahăr, 
17 500 hectare cu in pentru ulei, 
’47 000 ha cu plante furajere. 7 000 ha 
cu cartofi timpurii și de vară, 16 000 
ha cu legume. Se evidențiază, prin 
suprafețele insămînțate cu culturi 
din prima epocă, județele Tulcea, 
Constanța. Mehedinți și altele. Față 
de data la care ne găsim. însămin- 
tarea culturilor din prima epocă 
este întîrziată în majoritatea jude
țelor. Aceasta impune ca acum, 
odată cu îmbunătățirea timpului, 
să se acționeze pentru a se asi
gura o amplă mobilizare de forțe 
la semănat.

LUCRĂRILE DE PREGĂTIRE A 
TERENULUI. în sudul țării, can
titățile mari de apă rezultate din 
precipitații au. refăcut rezerva de 
apă din sol. Pentru a se obține re
colte mari la hectar este necesar 
să fie menținută umiditatea în sol. 
De aceea, trebuie acționat neîntîr- 
ziat pentru executarea lucrărilor de 
întreținere, indicate de către orga
nele de specialitate. Pină acum au 
fost grăpate ogoarele de toamnă pe 
o suprafață de peste un milion hec

tare si au fost făcute lucrări de 
pregătire a terenului pe 257 000 hec
tare. Paralel cu aceste lucrări, tre
buie încheiate grabnic arăturile de 
primăvară.

TIMPUL — FOLOSIT DIN PLIN! 
Grăbirea lucrărilor de sezon — se
mănatul și pregătirea terenului — 
cere să se folosească fieqarp zi.fie- 
care oră bună de lucrtț în cîmp. 
Experiența multor unități agricole 
în care au fost însămîntate în a- 
ceastă primăvară suprafețe mari 
demonstrează cit de important este 
ca. in condiții de lucru mai grele 
determinate de evoluția vremii, să 
fie identificate parcelele care se 
zvîntă mai repede. De aceea, spe
cialiștii și cadrele de conducere din 
unitățile agricole au datoria de a 
urmări permanent starea solului, 
pentru ca, pe măsură ce se zvin- 
tă. fiecare parcelă să fie semănată 
imediat. Recuperarea rămînerilor în 
urmă la însămîntări și pregătirea 
terenului obligă ca. în fiecare uni
tate agricolă, munca să fie temei
nic organizată, astfel încit meca
nizatorii și cooperatorii să lucreze 
neîntrerupt, din zori si pînă seara.

MAXIMĂ RĂSPUNDERE PEN
TRU CALITATEA LUCRĂRILOR. 
Eforturile pentru intensificarea se
mănatului și pregătirea terenurilor 
trebuie să se împletească cu grija 
pentru calitatea înaltă a lucrărilor. 
Normele de calitate prevăzute de 
tehnologia fiecărei culturi — de la 
asigurarea unui pat germinativ co
respunzător. pină la utilizarea can
tității de semințe prevăzute la 
hectar — trebuie respectate cu toa
tă răspunderea. Aceasta este dato
ria de căpetenie, atît a mecaniza
torilor. cit și a specialiștilor din 
unităti. a căror prezentă pe cîmp 
este în aceste zile obligatorie.

Evident, urgentarea lucrărilor a- 
gricole de primăvară face necesar 
ca organizațiile de partid de la 
sate, consiliile populare să mili
teze cu perseverență'pentru orga
nizarea judicioasă a muncii. întro
narea unui climat de răspundere, 
ordine si disciplină în toate uni
tățile agricole. Pretutindeni. în fle
care comună, ele au datoria să mo
bilizeze puternic pe mecanizatori, 
cooperatori si specialiști pentru a 
se însămînta toate suprafețele pre
văzute pe fiecare cultură, pentru 
a se efectua lucrări de înaltă ca
litate. spre a se pune baze solide 
recoltelor sporite prevăzute in 
acest an.

ÎN ÎNTREPRINDERI, PE ȘANTIERE

Succese în îndeplinirea planului
Noi capacități în funcțiune

De la începutul anului, muncitorii 
si cadrele tehnice ale trusturilor si 
întreprinderilor- specializate ale Mi
nisterului Construcțiilor Industriale. 

/ hotărîti să îndeplinească exemplar 
prevederile planului de investiții si să 
recupereze restantele din anul trecut, 
au pus în funcțiune 27 obiective și 
capacități de producție, din care 18

au fost predate beneficiarilor înainte 
de termenele stabilite în grafice. Po
trivit datelor centralizate la ministe
rul de resort, baza materială a indus
triei construcțiilor de mașini a sporit 
cu 12 capacități de producție, cea a 
chimiei — cu 6 unităti. industria u- 
soară și agricultura au preluat cite 
două noi obiective de investiții. (A- 
gerpres).

Apartamente date în folosință 
înainte de termen

în orașul Alexandria, alte 40 de 
familii s-au mutat, săptămîna aceas
ta, în locuințe noi, ca urmare a dării 
în folosință, cu 15 zile mai devreme, 
a unui bloc format din apartamente 
cu două și trei camere. Și pe șan
tierele de locuințe din Videle con
structorii pregătesc predarea, în 
avans, a unui număr de 30 de apar
tamente. în orașul de pe malul Du
nării — Zimnicea — în urmă efortu
rilor depuse de constructorii din în-

' treaga țară, soșiți aici să participe la 
ampla activitate de refacere a ora
șului greu încercat de pe urma cu
tremurului, de la începutul anului au 
fost date în folosință peste 300 de 
apartamente, din cele 2 500 prevăzute 
.să se construiască pînă la finele anu
lui. Celelalte localități ale județului 
Teleorman își vor îmbogăți în 1978 
zestrea urbanistică cu peste 5 600 
apartamente, din care aproape 1 000 
proprietate personală. (Agerpres)

Lignit și fontă peste plan
Realizînd planul trimestrial cu o 

decadă mai devreme, colectivul mi
nei Horăști — cea mai veche exploa
tare din bazinul carbonifer al Văii 
Motrului — a extras, suplimentar, 
pînă în prezent, peste 15 000 tone lig
nit net si s-a angajat ca. pină la sfîr
șitul lunii martie, să ridice acest spor 
la 32 000 tone lignit — cantitate cu 
care s.e poate asigura functionarea 
termocentralei de la Rovinari timp de 
citeva zile. Cu bune rezultate se desfă
șoară și lucrările de pregătire în ga

it
în toate sectoarele Combinatului si

derurgic de la Hunedoara se acțio
nează cu fermitate pentru înfăptuirea 
exemplară a angajamentelor luate in 
întrecere, pentru sporirea producției 
fizice. Un exemplu convingător îl o- 
feră în acest sens furnalistii care, de 
la începutul anului si pînă în prezent, 
au realizat, peste plan, mai mult de 
16 000 tone fontă de bună calitate. 
Perfectionarea tehnologiilor de lucru, 
optimizarea dozării încărcăturii fur
nalelor și asigurarea unei funcționări

lerii. unde se înregistrează un avans 
de înaintare de 350 metri liniari. A- 
ceste rezultate au la bază preocupa
rea întregului colectiv pentru orga
nizarea superioară a muncii în aba
taje si întărirea disciplinei, ceea ce a 
dus la creșterea productivității mun
cii. în perioada care a trecut de la 
începutul anului, cu 10 la sută. în 
fruntea întrecerii se află brigăzile de 
mineri conduse de Iulică Ivan. Cor
nel Dogaru și Matei A. Ion. (Dumitru 
Prună).

*
uniforme a acestora au dat posibili
tatea colectivului de la secția a II-a 
a combinatului să obțină indici' supe
riori de utilizare a volumului util al 
furnalelor, mai mare cu 55 kilograme 
fontă pe metru cub. în ansamblul 
măsurilor tehnice si organizatorice a- 
plicate aici, un loc deosebit ocupă so
luțiile privind reducerea consumurilor 
specifice. înregistrîndu-se o economie 
de peste un kilogram de cocs pe tona 
de fontă produsă în această perioadă. 
(Sabin Ionescu).

Importante economii de metal 
și energie electrică

Constructorii de motoare electrice 
de la întreprinderea „Electromotor" 
din Timișoara au trecut la aplicarea 
programului de măsuri ce vizează in
troducerea în fabricație a peste 70 de 
produse electrotehnice noi sau repro- 
iectate — cu performante constructive 
și funcționale ridicate si o greutate 
mai redusă — și la extinderea unor 
noi tehnologii de prelucrări termice 
șl mecanice. Pe aceste căi se va eco

nomisi numai în 1978 peste 2 000 tone 
metal, fată de consumurile înregistra
te anul trecut. în același timp, mă
surile initiate în acest an pentru gos
podărirea rațională a resurselor ener
getice s-au materializat în economisi
rea. pînă acum, la un volum sporit 
de produse, a peste 100 000 kWh ener
gie electrică si aproape 70 tone com
bustibil convențional.
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activitate reprezintă o componentă impor
tantă a dezvoltării democrației socialiste, 
un mijloc important de întărire a legă
turii partidului cu masele, o expresie a spi
ritului de răspundere și atitudinii înaintate 
a cetățenilor față de politica partidului, față 
de construcția socialismului în patria noastră. 
S-a stabilit că întreaga activitate legată de 
solicitările oamenilor muncii se va desfășura 
sub conducerea nemijlocită a organelor și 
organizațiilor de partid.

Sînt fixate, de asemenea, obligațiile orga
nelor de partid, de stat, organizațiilor de 
masă și obștești, unităților economice și so- 
cial-culturale pentru asigurarea desfășurării 
acestei importante activități în condițiile cele 
mai bune, termenele de examinare și rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor 
și cererilor oamenilor muncii, atribuțiile și 
răspunderile cadrelor de conducere din uni
tățile economico-sociale și ale organelor și 
organizațiilor de partid, de stat și obștești.

Plenara și-a exprimat convingerea că or
ganele și organizațiile de partid, organele 
de stat și organizațiile obștești vor acționa 
cu hotărîre sporită pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității lor în acest domeniu, la ri
dicarea nivelului de viață material și cultural 
al celor ce muncesc, la mobilizarea oameni
lor muncii în înfăptuirea obiectivelor și sar
cinilor stabilite de Congresul al Xl-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Avînd în vedere sarcinile de mare impor
tanță izvorîte din măsurile adoptate de ple
nară cu privire la activitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii, plenara a aprobat 
trecerea în atribuțiile Colegiului Central și, 

respectiv, a colegiilor județene de partid a 
acestei activități.

6. — Plenara a examinat și aprobat rapor
tul cu privire la activitatea internațională a 
partidului și statului nostru în anul 1977 și la 
principalele orientări ale activităților pe plan 
extern în anul 1978.

S-a apreciat că, în cursul anului trecut, Co
mitetul Central al partidului și guvernul țării 
noastre au desfășurat o intensă activitate pe 
plan internațional pe baza hotărîrilor Con
gresului al Xl-lea, a orientărilor și în
drumărilor directe ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Plenara a dat o înaltă apreciere rolului 
deosebit al tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea și transpunerea în viață a politi
cii externe a Republicii Socialiste România, 
subliniind că secretarul general al partidului 
a asigurat, cu o înaltă principialitate, într-un 
profund spirit de previziune politică, îndru
marea și desfășurarea în bune condiții a în
tregii activități a țării noastre pe arena inter
națională.

Plenara a subliniat că evenimentele poli
tice ale anului 1977 au confirmat, încă o 
dată, justețea și realismul aprecierilor și 
orientărilor Congresului al Xl-lea al partidu
lui, ale Programului său, privind procesele, 
tendințele și prefacerile care au loc în lumea 
de azi, demonstrînd că politica externă a 
Partidului Comunist Român corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale poporu
lui român, precum și necesității intensificării 
luptei maselor populare, a forțelor progre
siste și revoluționare de pretutindeni pentru 
promovarea unei politici noi, democratice, 
pentru transformarea înnoitoare a societății, 
pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră.

în prim planul activității internaționale a 
partidului și statului nostru a fost situată dez
voltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
cu toate statele socialiste ; s-a amplificat și 
diversificat conlucrarea rodnică cu țările în 
curs de dezvoltare, cu statele nealiniate ; au 
continuat să se extindă legăturile politice, 
economice și tehnico-științifice cu toate cele
lalte țări ale lumii, indiferent de regimul lor 
social.

S-au extins și s-au aprofundat permanent 
relațiile de prietenie și colaborare militantă 
cu toate partidele comuniste și muncitorești, 
s-au dezvoltat raporturile cu partidele socia
liste și social-democrate, s-au amplificat le
găturile cu partidele de guvernămînt din ță
rile în curs de dezvoltare, cu mișcările de eli
berare națională, cu celelalte forțe antiimpe- 
rialiste, democratice și progresiste.

Plenara a apreciat că în anul internațional 
1977 s-a acționat cu fermitate pentru înfăp
tuirea liniei politice stabilite de Congresul al 
Xl-lea, au fost promovate inițiative politice 
constructive, menite să contribuie la găsirea 
căilor de soluționare a problemelor cardi
nale cu care se confruntă omenirea contem
porană.

Conducerea partidului și statului nostru, 
personal tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, au militat pentru 
afirmarea în relațiile dintre state a principii
lor egalității în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecului în tre
burile interne, respectului și avantajului reci
proc, renunțării la forță și la amenințarea cu 
forța. România și-a adus contribuția con
structivă la acțiunile menite să ducă la reali
zarea unui climat de securitate, destindere și 

cooperare pașnică în Europa, la rezolvarea 
pe cale politică a tuturor conflictelor și stă
rilor de încordare dintre state. O importanță 
deosebită a fost acordată luptei pentru lichi
darea decalajelor economice dintre țări și 
făurirea unei noi ordini economice interna
ționale, pentru crearea unei lumi fără arme 
și fără războaie, pentru triumful, la scară 
planetară, a idealurilor libertății, indepen
denței, progresului social și păcii.

Plenara a apreciat că toate acestea au 
condus, în mod firesc, la o creștere substan
țială a prestigiului internațional al Partidului 
Comunist Român, al Republicii Socialiste 
România.

în prezent, țara noastră întreține relații 
diplomatice și consulare cu 130 de state, iar 
relații economice cu peste 140 de state. 
Partidul Comunist Român are relații cu 90 de 
partide comuniste, cu 23 de partide socia
liste sau social-democrate și 24 de alte 
partide și formațiuni politice din țările capi
taliste dezvoltate, cu 53 de partide de guver
nămînt și 21 de alte partide și organizații 
progresiste din țările în curs de dezvoltare, 
precum și cu șase mișcări de eliberare națio
nală. Marea Adunare Națională, Frontul 
Unității Socialiste, precum și organizațiile de 
masă și obștești au continuat, de asemenea, 
să-și extindă legăturile de colaborare inter
națională.

Plenara a apreciat că planul de relații ex
terne pe anul 1978, pe linie de partid și de 
stat, se integrează orientărilor fundamentale 
stabilite de Congresul al Xl-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, indicațiilor și 
îndrumărilor date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

l> 7. — C.C. al P.C.R. a adoptat următoarele 
măsuri organizatorice :

— alegerea tovarășului losif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ca membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. Totodată, Co
mitetul Politic Executiv l-a ales ca membru al 
Biroului Permanent al Comitetului Politic 
Executiv; \

— eliberarea tovarășului Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., membru al Biroului 
Permanent al Comitetului Politic Executiv, din 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R., în legă
tură cu numirea sa în funcția de ministru al 
afacerilor externe al Republicii Socialiste 
România ;

— alegerea tovarășului Vasile Mușat în 
funcția de secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a aprobat unele modificări în 
componența Colegiului Central de partid.

Plenara a aprobat propunerile Comitetu
lui Politic Executiv privind componența co
misiilor pe probleme ale Comitetului Central 
și a birourilor acestora.

Lucrările plenarei Comitetului Central s-au 
desfășurat într-un spirit de înaltă răspundere 
partinică, într-o atmosferă de profundă exi
gență și preocupare pentru asigurarea pro
gresului continuu al activității economice și 
sociale din patria noastră, de grijă pentru 
sporirea neîncetată a rolului conducător al 
partidului în societate, pentru înfăptuirea 
neabătută a istoricelor hotărîri ale Congre
sului al Xl-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., a Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Hotărîrile Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român au fost adoptate 
în deplină unanimitate.

Cawntal
Ion

CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR
tovarășului
Dincă

Plenara Comitetului Central 
partidului — a spus vorbitorul 
se înscrie, prin problematica ma
joră pe care o dezbatem, ca un 
moment de o deosebită impor
tantă în stabilirea unor căi noi 
și eficiente de acțiune pentru 
transpunerea în viată a hotărîri
lor Congresului al Xl-lea și ale 
Conferinței Naționale, a sarcini
lor si indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la trecerea la o nouă cali
tate a întregii noastre activități, 
la perfectionarea continuă a 
conducerii economico-financiare. 
în acest context;'‘o'importantă 
.hotăritoare o au sarcinile trasate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la adunarea generală a oameni
lor muncii de la întreprinderea 
de mașini grele privind asigura
rea de către fiecare unitate a 
mijloacelor necesare bunei des
fășurări a producției si propriei 
sale dezvoltări, legarea 'mai 
strînsă a veniturilor personalului, 
muncitor de beneficiile efectiv 
obținute, introducerea producției 
fizice si producției nete ca indi
catori economici de bază, care să 
exprime contribuția reală a co
lectivelor la dezvoltarea produc
ției.

Prezentînd realizările obținute 
de oamenii muncii din Capitală, 
tovarășul Ion Dincă a raportat 
plenarei că, în două luni din a- 
cest an, pe ansamblul industriei 
municipiului prevederile planu
lui de producție au fost îndepli
nite în proporție de 101.3 la sută, 
realizlndu-se suplimentar o pro
ducție în valoare de 247 mili
oane lei : productivitatea muncii 
planificate a fost realizată in 
proporție de 101 la sută, iar pla
nul de export a fost depășit cu 
55 mii. lei. valută.

Perfectionarea sistemului de 
indicatori economico-financiari. 
introducerea producției nete ca 
indicator de bază în industrie, a- 
gricultură, construcții, transpor
turi si cercetare vor constitui 
mijloace foarte importante de 
măsurare reală a contribuției în
treprinderilor la crearea venitu
lui national. Prin însuși conți
nutul său. producția netă va re
flecta rezultatele efortului pro
priu. va stimula preocupările co
lectivelor de oameni ai muncii 
pentru executarea unor produse, 
de înaltă tehnicitate cu grad ri
dicat de complexitate, care vor 
îngloba un volum mai mare de 
inteligentă. pentru reducerea 
consumurilor specifice de mâte- 
rii prime, materiale si energie, 
pentru folosirea cît mai deplină 
a întregului potential productiv. 
Introducerea producției nete ca 
indicator de bază va determina 
totodată eliminarea neajunsuri
lor care se manifestă mai ales în 
ceea ce privește realizarea pla
nului fizic si gospodărirea rațio
nală a mijloacelor materiale. 
Astfel, pe ansamblul Capitalei, în 
anul care a trecut, deși producția 
globală a fost realizată în pro
porție de 103 la sută, producția 
netă a fost numai de 101 la sută ; 
nu a fost realizat un număr de 
32 produse,.industriale, urmărite 
pe plan central, cu implicații ne
gative si'in lanț asupra activi
tății unor unități atît din Capi
tală. cît si din 
de exemplu, unele 
deri din industria 
fiilor de mașini si 
urmărind mai mult 
unor utilaje cu un 
și va'oăre ridicată, 
o serie de. produse 
inalt de prelucrare, cum 
unele tipuri de masini-unelte. 
cabluri de energie, țevi din otel. 
Deși pe ansamblul Capitalei am 
realizat în 
cheltuielile 
datorită insuficientei preocupări 
pentru asimilarea unor produse 
noi. modernizate, cu consumuri 
materiale reduse, a folosirii in
complete a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, 
nerespectării disciplinei tehno
logice. 42 de întreprinderi nu 
s-au încadrat in consumurile 
planificate. Actionînd pentru 
excluderea acestor neajunsuri, 
pe baza experienței pozitive a 
celor 38 întreprinderi care au 
experimentat anul trecut retri-

al

tară. Așa 
întreprin- 
construc- 

metal urgie, 
realizarea 

tonaj mare 
au neglijat 
cu un grad 

sint

1977 economii la 
materiale, totuși.

buirea în raport cu producția 
netă. valorificind condițiile 
create de aplicarea noii concep
ții privind conducerea econo- 
mico-financiară a întreprinde
rilor. am reușit ca încă din pri
mele luni ale acestui an să 
realizăm și să depășim planul 
de producție netă. Cu toate a- 
cestea. din totalul unităților din 
Capitală, 60 de unități economi
ce nu au îndeplinit sarcinile la 
producția netă, unele din ele
confruntindu-se în continuare
atit cu neajunsuri care tin de 
propria . organizare a .producției 

; și a cît și de defjțj.șnte
privind aprovizionarea tehnico- 
materială, asigurarea cooperării 
lor și îndeosebi contractarea 
producției la intern și export in 
structura planificată.

Vă raportăm, mult stimate to
varășe secretar general, că sîn- 
tem hotăriti să acționăm în con
tinuare cu toată exigenta si 
răspunderea pentru eliminarea 
tuturor aspectelor negative din 
activitatea unităților noastre e- 
conomice. astfel îneît să înde- 

1 plinim integral sarcinile de plan 
la producția netă și fizică. O 
importantă pîrghie care stă la 
îndemîna întreprinderilor noas
tre în acest sens o constituie 
participarea oamenilor muncii 
la beneficii, reprezentînd o for
mă superioară 1 de aplicare a 
principiului de autofinanțare, 
ceea ce va conduce la creșterea 
răspunderii unităților si a tutu
ror oamenilor muncii fată de 
gospodărirea judicioasă a resur
selor materiale si bănești, fată 
de eficiența întregii ...... ""
productive.

Concepția economică 
a secretarului nostru 
întregul ansamblu de 
inițiat în vederea aplicării a- 
cesteia presupun desfășurarea 
unei ample și intense activități 
politice și organizatorice, pen
tru afirmarea unei noi gîndiri 
economice și novatoare a cadre
lor de conducere, precum și a 
oamenilor muncii.

în acest sens, vorbitorul a 
arătat că se va acorda o atenție 
deosebită îmbunătățirii muncii 
de selecționare, creștere si pro
movare a cadrelor, problemă 
supusă discuției plenarei, pen
tru numirea în funcții de con
ducere a unor oameni compe- 
tenți. care să acționeze cu dă
ruire revoluționară în vederea 
înfăptuirii hotărîrilor partidului, 
că se va perfecționa munca de 
control și îndrumare a organe
lor și organizațiilor de • partid, 
creîndu-se in toate colectivele, 
la toate nivelurile, un climat de 
inaltă exigentă față de obliga
țiile profesionale și obștești. 
S-au luat, de asemenea, măsuri 
de asigurare cu necesarul de 
forță de muncă a unităților eco
nomice pentru anul 1978. precum 
și pentru instruirea și pregăti
rea întregului activ de partid', a 
comuniștilor si a celorlalți oa
meni ai muncii cu noile idei și 
acțiuni ce îmbogățesc experien
ța construcției socialiste în tara 
noasttră.

Va rog să îmi permiteți ca în 
numele <■ lor peste 310 000 co
muniști ai organizației de partid 
a Capitalei — a spus in în
cheiere vorbitorul — să exprim 
adeziunea noastră deplină la 
politica internă și externă a 
partidului si statului, la inițiati
vele șl activitatea prodigioasă 
desfășurată de secretarul nostru 
general. pentru solutionarea 
marilor probleme ale contempo
raneității oe baza respectării 
independentei si suveranității, 
a egalității in drepturi si avan
tajului reciproc, nerecurgerii la 
forță sau la amenințarea cu 
forța. Asigurăm plenara Comi
tetului Central, conducerea par
tidului. pe dumneavoastră perso
nal. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că organiza
ția Capitalei, toti oamenii mun
cii vor urma neabătut politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român, militînd 
cu fermitate în vederea a- 
plicării in viată a hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea și ale 
Conferinței Naționale.

activități

originală 
general, 
măsuri

Cuvîntui tovarășului
ion Avram

Actuala plenară a Comitetului 
Central al partidului nostru — 
a spus vorbitorul — discută pro
bleme de o deosebită importan
ță pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român, 
ale Conferinței Naționale, a in
dicațiilor și orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
privind perfectionarea activității 
de conducere si planificare eco- 
nomieo-financiară, participarea 

. activă:, a oamenilor . muncii la 
. .toate laturile; muncii de condu

cere,- ridicarea pe o nouă treap
tă superioară a întregii activități 
economice.

Fără îndoială că trecerea la 
acest nou mecanism economico- 
financiar și adaptarea lui la 
noul cadru organizatoric demo
cratic al autoconducerii munci
torești asigură legarea mai 
strînsă a activității unităților 
noastre economice de crearea 
venitului național. Pe bună 
dreptate, în materialele supuse 
dezbaterii plenarei se pune un 
accent deosebit pe creșterea ro
lului activității de planificare și 
a celei financiare în realizarea 
programelor de dezvoltare, pe 
așezarea mai temeinică a auto- 

■ conducerii muncitorești, auto- 
gestionării și autofinanțării, in- 
dicîndu-se căile economice nece
sare pentru îndeplinirea acestor 
măsuri. Un factor important în 
îmbunătățirea activității de pla
nificare constă în asigurarea 
creșterii rolului întreprinderilor 
și centralelor la fundamentarea 
planurilor economice, pe baza 
analizei minuțioase a posibilită
ților de desfacere a producției 
propuse, a cerințelor permanen
te legate de piață.

Aș dori să subliniez și eu că 
acum preocuparea de fond în 
planificare trebuie să depășeas
că faza stabilirii unor indici șl 
niveluri de produse fizice posi
bil de realizat care diferă de la 
ceea ce -planificăm la ceea ce 
realizăm. La baza planificării 
producției industriale trebuie să 
stea contractele — contractele 
de lungă durată, contractele ca
dru, excluzind pozițiile insufi
cient clarificate atît ca sortimen
te, cit .și ca importanță pentru 
economia națională. Pentru pro
ducția destinată investițiilor in
terne, aceasta înseamnă, de fapt, 
finalizarea acțiunilor de tipizare 
a produselor și tehnologiilor și 
de creare a sistemelor tipizate 
de mașini, precum și devansarea 
proiectării investițiilor pentru a 
se crea condițiile necesare pre
gătirii corecte a fabricației și 
adoptării soluțiilor optime de or
ganizare tehnologică. Aceasta va 
elimina multe din neajunsurile 
care mai există și astăzi cînd 
nu avem asigurată integral pro- 

! ducția planificată cu contracte.
Avînd în vedere faptul că la 

sfirșitul viitorului cincinal pon
derea exportului în producția 
construcțiilor de mașini va re
prezenta peste 40 la sută, trebuie 
să acționăm cu mai multă hotă
rîre pentru creșterea numărului 
contractelor de lungă durată, ba
zate pe acorduri de cooperare 
internațională. In acest fel se a- 
sigură premisele constituirii din 
timp a unui fond de marfă pen
tru export corespunzător cerin
țelor calitative și cantitative ale 
pieței. Pentru realizarea acestor 
deziderate, în centrul activității 
noastre — de la întreprinderi 
pînă la minister — va sta mai 
mult preocuparea pentru diver
sificarea producției, creșterea 
calității produselor, sporirea a- 
daptabilității producției noastre 
la cerințele beneficiarilor, asigu
rarea necesarului de piese de 
schimb și activității de service, 
aspecte cu care'astăzi mai sîn- 
tem deficitari în unele sectoare. 
Aceste măsuri trebuie să creeze 
premisele unei mai bune pregă
tiri tehnice a planului, posibili
tatea mai bună de asigurare a 
lui cu o bază tehnico-materială 
corespunzătoare atît din țară, cît 
și din import, eliminindu-se 
neajunsurile ce mai persistă încă 
în acest domeniu cu implicații 
negative asupra desfășurării 
procesului de producție.

Referindu-se în continuare la

perfecționarea sistemului de in
dicatori economico-financiari. 
vorbitorul a spus : în cadrul 
preocupărilor pentru îmbunătă
țirea laturilor calitative ale pro
ducției materiale se propune 
imbunătățirea sistemului de in
dicatori economici și financiari 
care vor trebui să reflecte1 mai 
bine și să stimuleze sporirea 
eficienței economice. în acest 
scop se propune introducerea 
producției nete ca indicator de 
bază. După cum se știe, ca ur
mare a indicației conducerii su- 

. perioare de partid,, incepînd din 
anul 1974 acest. ■ indicator a fost 
introdus experimental în unele 
unități economice. El reflectă 
valoarea nou creată in activita
tea productivă, ține seama de 
două laturi calitative de o deo
sebită importanță in etapa ac
tuală — realizarea valorii și no
menclatorului producției fizice 
și a costurilor materiale cu care 
se realizează această producție, 

în cadrul ministerului nostru, 
indicatorul producției nete se 
fundamentează, din anul 1974, 
la toate centralele și întreprin
derile, iar experimental în 36 
de întreprinderi și 2 centrale 
industriale, calcularea și elibe
rarea fondului de retribuție și 
acordarea retribuției individuale 
făcîndu-se în funcție de realiza
rea acestui indicator. La sfîrși- 
tul anului 1977, planul pe minis
ter la producția netă a fost rea
lizat în proporție de 98,8 la sută 
ca urmare, in. primul rînd, a 
nerealizării producției fizice. 
Planul pe 1978 pe minister pre
vede, in condiții comparative, o 
creștere a producției nete de 
21,6 la sută față de realizările 
anului trecut, iar productivita
tea muncii, la producția neta, 
de 18,1 la sută.

Vorbitorul a informat plenara 
că, pe primele două luni ale 
acestui an, producția globală in
dustrială și producția-marfă 
vîndută și încasată a fost înde
plinită și depășită, dar — a pre
cizat el — pe minister nu s-a 
realizat indicatorul producției 
nete. Cauza acestor nerealizări 
se regăsește în greutățile întîm- 
pinate in finalizarea producției 
fizice și a producției-marfă, pe 
de o parte, iar pe de altă parte, 
în depășirea cheltuielilor mate
riale, mai ales prin depășirea 
costurilor pe produs.

Trecerea la generalizarea pro
ducției nete ca indicator de bază 
impune la toate nivelurile — 
uzină, centrală, minister — lua
rea unor măsuri hotărite pe li
nia stabilității planului, precum 
și a adaptabilității acestuia, 
crearea unor capacități diversi
ficate, cunoașterea din timp a 
planului, pregătirea lui în mo
dul cel mai corespunzător. Sin- 
tem convinși că acest indicator 
va contribui la disciplinarea 
producției, la creșterea preocu
pării colectivelor din unitățile 
noastre pentru valorificarea su
perioară a resurselor materiale.

Tovarășul Ion Avram a apre
ciat că ar trebui adincită pro
blema repartizării efortului eco
nomic între întreprinderile noi 
și cele vechi în perioada de 
.atingere a parametrilor tehnico- 
economici, legarea mai strînsă 
a producției fizice cu specializa
rea și cooperarea în producție, 
stimularea fabricării de produse 
noi. Față de aceste aspecte — a 
spus vorbitorul — considerăm că 
este necesar ca la fundamenta
rea prin plan a producției nete 
să stea, atît la nivel de minister, 
centrală, cît și întreprindere, în
sumarea producției nete pe pro
dus, care să se fundamenteze de 
jos în sus. în felul acesta putem 
să creăm o pirghle puternică 
atît pe linie de planificare, cit 
și de răspundere pentru îndepli
nirea producției fizice cu cheltu
ielile materiale planificate.

Abordînd apoi problema per
fecționării activității de comerț 
exterior, vorbitorul a spus : Ex
primarea în lei a planului de 
export șl import prin realizarea 
unui curs comercial unic în locul 
cursurilor oficiale in lei valută 
va permite legarea mai directă 
a prețurilor interne de cele ex
terne, precum și compararea mai 
corespunzătoare a rezultatelor

9
obținute din export cu efortul 

■ efectuat pentru import. Tot
odată, introducerea in atenție 
permanent a soldului balanței 
comerciale va impune preocupa
rea pentru creșterea numărului 
întreprinderilor și a volumului 
producției destinate exportului, 
pentru a se crea echilibrul aces
tei balanțe și cointeresarea mai 
susținută pentru acele întreprin
deri care exportă. Consider foar
te pozitive stimulentele pentru

LA DEZBATERI
depășirea volumului de export 
planificat și, prin aceasta, posi
bilitatea multor întreprinderi de 
acces mai direct la dotarea și 
perfectionarea tehnologică.

Exprimîndu-mi acordul de
plin . fată de toate materialele 
prezentate, aș dori să asigur 
plenara, pe dumneavoastră, to
varășe secretar general, că vom 
depune toate eforturile pentru 
traducerea in fapt a măsurilor 
ce se dezbat.

Cuvîntui tovarășului
Ludovic Fazekas

Exprimîndu-și deplinul acord 
cu documentele supuse dezhate- 
rii./'tovarășul. Ludovic Fazekaș. a 
spus : Consider că măsurile pro
puse privind ■perfectionarea con
ducerii și planificării activității 
economico-financiare si partici
parea la beneficii a oamenilor 
muncii au o deosebită însemnă
tate și creează cadrul larg, de
mocratic pentru participarea ce
lor ce muncesc la ridicarea oe 
plan superior a autoconduțerii 
muncitorești, pentru ca fiecare 
colectiv de muncă să-și Înde
plinească rolul cuvenit in buna 
funcționare a unităților în care 
lucrează. întărirea autogestiunii 
economico-financiare si introdu
cerea ca indicator de bază a pro
ducției nete, pe temeiul căreia 
se eliberează fondul de retribui
re. vor ilustra mai bine aportul 
colectivelor'de oameni ai muncii 
la crearea venitului national, vor 
contribui la introducerea tehni
cii noi. valorificarea superioară 
a resurselor de materii prime și 
materiale. îmbunătățirea calită
ții produselor și la sporirea ren
tabilității. toate acestea reflec- 
tîndu-se în creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Desigur, pentru realizarea a- 
cestor obiective este necesar, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ședința Comitetu
lui Politic Executiv, să se întă
rească rolul contractelor econo
mice. să se asigure o aprovizio
nare tehnico-materială în strîn- 
să corelare cu sarcinile de plan.

Referindu-se, in continuare, la 
realizările județului Harghita. în 
primii doi ani ai cincinalului, 
vorbitorul a spus : Oamenii 
muncii români și maghiari din 
județul Harghita. într-o strînsă 
unitate frățească. în primii doi 
ani ai actualului cincinal au ob
ținut o producție industrială su
plimentară in valoare de aproa
pe 650 milioane lei, înregistrîn- 
du-se un ritm de creștere a pro
ducției de 12,7 la sută, care este 
superior ritmului mediu pe tară. 
Merită a fi relevat că 78 la sută 
din sporul producției s-a obtinut 
pe seama creșterii productivită
ții muncii. în ceea ce privește 
anul 1978, preliminarea făcută 
atestă că vom realiza si depăși 
planul pe trimestrul I la produc
ția industrială, la export total și 
devize libere. De asemenea, vom 
realiza integral sarcinile privind 
livrarea de carne și lapte la fon
dul de stat.

Raportez plenarei că există 
toate condițiile ca în acest an să 
realizăm o producție industrială 
de peste 10 miliarde lei. inca- 
drîndu-ne astfel, cu doi ani mai 
devreme. în prevederile Congre
sului al Xl-lea al partidului. 
Deși pe ansamblu rezultatele 
sint mulțumitoare, 
arăt că avem încă multe ne
ajunsuri în unele unități, care, 
urmărind îndeplinirea globală a 
planului, nu realizează produc
ția fizică, depășesc cheltuielile 
de producție și nu asigură ren
tabilitatea planificată. Aceste 
neajunsuri se datoresc si faptu
lui că unele consilii ale oameni
lor muncii. organele și organiza
țiile de partid nu urmăresc sis
tematic modul cum se îndepli
nesc sarcinile la producția fizică 
si pe sortimente si se mulțumesc 
cu rezultate globale, care ascund 
multe deficiente de ordin orga
nizatoric, tehnic si economic., 
Consider că măsurile pe care le 
dezbatem vor contribui la eli
minarea acestor neajunsuri si 
vor conduce Ia ridicarea rolului 
întreprinderilor în planificarea 
si organizarea producției, la 
creșterea sprijinului centralelor 
și ministerelor acordat acestora.

Conștienți fiind de neajunsu
rile pe care le avem, trebuie să

trebuie să

arăt că sint si unele întreprin
deri care incearpă șă arunce lip- 

. . . șurile .apărute în, organizarea si 
.. conducerea ’ producției pe seama 
centralelor si ministerelor si nu 
caută cauza acestora în propria 
lor activitate. Vreau, totuși, să 
menționez că se cere și din par
tea unor centrale mai mult spri
jin în conducerea tehnică și or
ganizatorică a întreprinderilor, 
mai ales a celor noi unde co
lectivele de muncă și de condu
cere nu au suficientă experiență. 
De aceea, sînt convins că. apli- 
cînd cu fermitate hotărîrile pe 
care le va adopta plenara noas
tră. vom ridica pe o treaptă ca
litativ superioară întreaga acti
vitate economică din toate între
prinderile județului nostru.

Comitetul județean de partid 
Harghita acordă cea mai mare 
atenție creșterii permanente nu
merice si mai ales calitative a 
efectivelor organizației județene 
de partid, compoziției acesteia, 
îmbunătățirii structurii organi
zatorice. punerii ei permanente 
în raport cu necesitățile reale, 
cu sarcinile tot mai complexe pe 
care le ridică- dezvoltarea acce
lerată economică si socială a- ju
dețului. în prezent, organizația 
județeană de partid întrunește 
36 000 de comuniști, reprezentând 
aproape 13 la sută din populația 
majoră a județului, fiecare al 8- 
lea cetățean major fiind membru 
al Partidului Comunist Român. 
Majoritatea comuniștilor, peste 
70 la sută. își desfășoară activi
tatea în sectoarele producției bu
nurilor materiale.

Tinindu-se seama de indica
țiile conducerii de partid, per
sonal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. au fost primiți cu 
precădere în partid oameni din 
rindurile muncitorilor si țărani
lor. De asemenea, ne-am preo
cupat de primirea în partid a u- 
nui număr tot mai mare de fe
mei. ponderea acestora fiind in 
prezent de aproape 29 la sută 
din efectivul organizației jude
țene. Totodată, am urmărit cu 
cea mai mare atenție ca organi
zația județeană să reflecte in ' 
mod real și compoziția populației 
județului. Astfel, din totalul 
membrilor de partid 18 la sută 
sint români și 82 la' sută de na
ționalitate maghiară.

Sînt întru totul de acord cu 
măsurile cuprinse în raport cu 
privire la necesitatea de a se ac
ționa în continuare pentru ca in 
rindurile partidului să intre cei 
mai buni oameni ai muncii, 
pentru întărirea activității po
litico-educative în toate orga
nizațiile de bază, de a se munci 
mai diferențiat cu unele catego
rii de membri de 
gîndesc in primul 
tineri sau recent 
partidul nostru.

Activitatea de ______
pregătire si promovare a cadre
lor în aparatul de partid si de 
stat, in conducerea organizați
ilor de masă și obștești. în eco
nomie. precum și în celelalte 
domenii de activitate a consti
tuit. de asemenea, o preocupa
re de seamă a comitetului ju
dețean de partid. Am întreprins 
studii și analize pe 
și ramuri de activitate 
asigurarea forței 
pregătirea unor noi 
oameni în meserii 
Am analizat și am 
pentru mai buna repartizare a 
cadrelor de conducere. Se poate 
spune că în aparatul de partid, 
cit și în aparatul de stat. în 
conducerea organizațiilor de 
masă și în economie. în toate 
domeniile de activitate dispu
nem de cadre cu o bună pregă
tire politico-ideologică si profe

sională. cu o tinută etică cores
punzătoare.

în viitor vom milita cu mai 
multă consecventă pentru pro
movarea în mai mare măsură a 
elementului muncitoresc si a 
femeilor în aparatul de partid 
și de stat, cît și în conducerea 
economiei, a organizațiilor de 
masă si obștești. Deși avem 
unele rezultate în ceea ce pri
vește munca de perspectivă a 
cadrelor, reîmprospătarea si lăr
girea rezervei de cadre, nu pu
tem spune că am făcut totul 
pentru înlăturarea manifestări
lor de formalism în acest do
meniu. Nu peste tot am reușit 
ca aprecierea muncii cadrelor 
să se facă în raport cu contri
buția pe care și-o aduc la r.e- 

. zolvarea . sarcinilor economice, 
politice și sociale încredințate.

Raportul privind activitatea 
Comitetului Central al partidu
lui și guvernului tării pe plan 
international în cursul anului 
1977 relevă consecventa și fer
mitatea cu care partidul si' sta
tul nostru militează pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresu
lui al Xl-lea. a orientărilor si 
îndrumărilor secretarului gene
ral al partidului, președintele 
republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Anul international 
trecut a fost încă o etapă stră
lucită care, a confirmat iustetea 
si realismul politicii externe .a 
partidului și statului nostru, a 
aprecierilor programului parti
dului privind procesele, ten
dințele și prefacerile ce au loc în 
lumea de azi, demonstrînd că po
litica externă a României socia
liste corespunde pe deplin celor 
mai înalte năzuințe ale poporu
lui român, ale întregii noastre 
națiuni socialiste, cauzei păcii 
și securității mondiale.

Comuniștii, toti oamenii mun
cii din județul Harghita, români 
și maghiari, fără deosebire de 
naționalitate. își afirmă — și cu 
această ocazie — totala lor ade
ziune la politica externă a parti
dului și statului nostru, expri-

mindu-și înalta prețuire și a- 
dinca recunoștință fată de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru activitatea neobosită pe 
care o desfășoară in fruntea 
partidului și a statului, activi
tate ce face ca România să se 
bucure azi de un prestigiu 
nemaiîntîlnit în istoria sa mile
nară. să fie respectată si stima
tă, să aibă prieteni pe toate me
ridianele globului.

Oamenii muncii de naționali
tate maghiară, participanti ac
tivi la tot ce se înfăptuiește 
astăzi în România, dau o inaltă 
apreciere politicii interne și ex
terne a partidului și statului 
nostru, rolului decisiv al secreta
rului general al partidului în 
elaborarea și înfăptuirea acestei 
politici, apreciere puternic sub
liniată și la ultima plenară, a 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din Re*  
publica Socialistă România, la 
care s-au angajat cu fermitate, 
în fața partidului și statului. în 
fata dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că vor face totul pentru înfăp
tuirea mărețului program de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate ne pă- 
mîntul României.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că, în 
ceea ce ne privește, noi, comu
niștii harghiteni, oamenii muncii 
din acest județ, fără dposebiț’e 
de naționalitate, prin întreaga 
activitate pe care o depunem 
pentru înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice și sociale, vom milita 
pentru transpunerea în viată a 
politicii externe a partidului și 
a statului nostru, pentru sădirea 
în conștiința oamenilor a mîn- 
drlei patriotice de a fi cetățeni 
ai unei țări cu un înalt presti- 
g‘u pe plan internațional, de a 
fi contemporani cu dumnea
voastră. neobosit luptător pen
tru cauza poporului român, 
pentru pace si colaborare în 
întreaga lume.

Cuvîntui tovarășului

X.

partid, mă 
rînd la cei 

intrati în
selecționare.

domenii 
privind 

de muncă, 
categorii de 

deficitare, 
luat măsuri

în lumina hotăririlor Congre
sului al Xl-lea al Partidului Co
munist Român, a indicațiilor și 
orientărilor dumneavoastră, to
varășe secretar general, organi
zația de partid și consiliul oa
menilor muncii din întreprinde
rea mecanică Cugir. județul 
Alba, au luat o serie de măsuri 
menite să asigure participarea si 
cointeresarea oamenilor muncii 
la activitatea de conducere și 
gospodărire a întreprinderii.

Adunarea generală a oameni
lor muncii, constituind forma 
superioară a conducerii colecti
ve. forul prin care masele de oa
meni ai muncii participă in mod 
organizat la conducerea activită
ții economico-sociale. la dezbate
rea și solutionarea problemelor 

"legate de îndeplinirea programu
lui de producție, exercită con
trolul asupra organelor de con
ducere. Modul cum acest for a 
reușit să orienteze si să mobili
zeze întregul colectiv de oameni 
ai muncii din întreprinderea 
noastră s-a reflectat direct în re
zultatele bune obținute în anul 
1977 si în pregătirea anului 1978. 
Astfel. în anul 1977. principalii 
indicatori economici si financiari 
s-au realizat si depășit. în timp 
ce producția globală a fost rea
lizată în proporție de 105 la sută, 
producția netă a fost îndeplinită 
în proporție de 118.8 la sută. 
Planul de export a fost depășit 
cu 74 la sută, iar beneficiile au 
fost realizate in proporție de 
112.6 la sută. Cheltuielile la 1 000 
de lei productie-marfă s-au re
dus cu 24,5 lei. iar cheltuielile 
materiale cu 16.9 lei. De aseme
nea. la alti indicatori de eficien
tă s-au obtinut rezultate bune : 
astfel, s-a realizat o producție 
globală de 1 850 lei la 1 000 de 
lei fonduri fixe, precum si bene
ficii de 407 lei ,1a 1 000 de lei 
fonduri fixe.

Aceste rezultate au fost posi
bile ca urmare a aplicării unor 
tehnologii modeme, introducerii 
de agregate oe liniile de fabri
cație. precum si nrin asimilarea 
In fabricație a unor noi produse 
cu caracteristici superioare. Din

Nicodim
cele 21 de produse însușite în 
cursul anului 1977. 11 au intrat 
în fabricația curentă.

încă din anul 1977. în preocu
parea comitetului nostru de 
partid și a consiliului oamenilor 
muncii au stat pregătirea și 
crearea de condiții pentru trece
rea la acordarea retribuțiilor în
tregului personal după indicato
rul producție netă, aferentă pro
duselor fizice realizate, cu des
facere asigurată. în acest scop, 
au fost întreprinse măsuri poli
tice si organizatorice menite să 

i asigure realizarea sortimentelor 
planificate si reducerea în con
tinuare a cheltuielilor materiale.

în vederea trecerii la acorda
rea retribuției în raport de înde- • 
plinirea indicatorului producție 
netă, aferentă produselor fizice 
realizate, cu desfacere asigurată, 
comitetul nostru de partid, con
siliul oamenilor muncii au între
prins acțiuni de popularizare si 
cunoaștere de către fiecare om 
al muncii a avantajelor ce de
curg din aplicarea acestui indi
cator care poate determina o 
îmbunătățire calitativă a activi
tății de producție.

Măsurile stabilite pentru anul 
1978 dau garanția realizării indi
catorilor economici si financiari, 
precum si a sarcinilor suplimen
tare hotărite de adunarea gene
rală a oamenilor muncii : sint 
elocvente în acest sens rezulta
tele bune obținute in primele 
două luni ale anului 1978, inclu
siv realizarea și depășirea pro
ducției nete.

Apreciez în mod deosebit aju
torul pe care il primesc între
prinderile. prin încheierea con
tractelor economice odată cu e- 
laborarea planurilor de produc
ție. asigurind prin aceasta o mai 
bună stabilitate a aprovizionării 
cu materialele necesare, precum 
și a desfacerii produselor.

De asemenea, măsura luată 
pentru încheierea contractelor e- 
conomice pe o perioadă de pînă 
la 5 ani sau ne termen mai lung 
dă posibilitatea unei mai bune 
organizări a producției, a stabi-
(Continuare în pag. a III-a)
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laturilor calitative ale activității 
economice.

Introducerea ca indicatori 
principali de plan a producției 
nete și a producției fizice — care 
scot în evidență valoarea nou 
creată in activitatea productivă 
— va reliefa efortul direct, ne
mijlocit, al colectivelor pentru 
sporirea avuției naționale, con
stituind în același timp un factor 
deosebit de mobilizator. Prin 
adoptarea acestor indicatori, or
ganele de conducere colectivă, 
consiliile oamenilor muncii vor 
dispune de pîrghii și mijloace 
corespunzătoare pentru a-și în
deplini in condiții cît mai bune 
sarcinile și atribuțiile ce le re
vin, ceea ce va avea drept re
zultat stimularea creșterii efi
cienței economice, sporirea co
interesării materiale a oamenilor 
muncii în valorificarea tuturor 
rezervelor interne existente în 
unitățile industriale, ale agricul
turii de stat. în construcții și 
transporturi.

Aș dori să mă opresc asupra 
unui aspect pe care îl consider 
demn de atenție. Introducerea 
indicatorilor amintiți cere nea
părat asigurarea unei aprovizio
nări ritmice cu materii prime și 
materiale, combustibili și ener
gie, accentuîndu-se răspunderea 
furnizorilor în ce privește ter
menele de livrare care se stabi
lesc odată cu adoptarea planu
lui : trebuie să spunem că în 
prezent întîmpinăm unele greu
tăți privind aprovizionarea, care 
se face cu multă întirziere, fapt 
ce duce la lucru în asalt și une
ori la realizarea unor produse 
de slabă calitate. Apreciez, de 
asemenea, ca o măsură foarte 
bună prevederea din proiect ca, 
odată cu aprobarea planului, să 
se încheie contracte ferme de 
desfacere atît pentru consumul 
intern, cît și pentru producția

destinată exportului, pe o peri
oadă mai îndelungată. Prin 
aplicarea acestei prevederi se va 
înlătura fabricarea unor produ
se ce nu au desfacerea asigu
rată.

Socotesc de datoria mea să 
subliniez, de asemenea, caracte
rul stimulativ al prevederilor 
referitoare la constituirea fon
dului de participare a oamenilor 
muncii la beneficii. Am reținut 
în mod deosebit că această par
ticipare va fi direct proporțio
nală cu contribuția fiecărui co
lectiv la creșterea avuției na
ționale, a fiecărui om al muncii 
la dezvoltarea întreprinderii, 
stabilindu-se un raport stimula
tiv cu munca depusă de fiecare 
muncitor și cu vechimea lui în 
unitatea respectivă. Remarc, în 
ce privește constituirea fondu
lui de participare la beneficii, 
cuantumul ridicat al cotelor pre
levate din beneficiile peste plan 
— obținute prin reducerea chel
tuielilor materiale și a celorlalte 
cheltuieli de producție, precum 
și prin depășirea producției nete. 
Acestea sînt, de fapt, domeniile 
în care se poate constata rigu
ros aportul direct al colectivu
lui, al fiecărui membru al său 
la creșterea eficienței muncii, 
reducerea consumurilor de ma
teriale și a costurilor de produc
ție, concomitent cu realizarea 
unui grad mai înalt de valorifi
care a resurselor, refleqtînd 
elocvent eforturile depuse în di
recția transformării cantității 
într-o nouă calitate.

Permiteți-mi, mult stimate to
varășe secretâr general, ca în 
numele colectivului de oameni 
ai muncii botoșănenj să vă asi
gurăm că vom acționa cu toate 
forțele și energia pentru Apli
carea în viață a hotăririlor ple
narei noastre, pentru înfăptuirea 
neabătută a Directivelor Con
gresului al XI-lea, ale Conferin
ței Naționale a partidului.

Cuvintul tovarășului 
Barbu Zaharescu

în primul rînd, țin să-mi ex
prim acordul deplin cu activi
tatea depusă pe plan internațio
nal de partidul nostru și cu 
orientările acestei activități pe 
anul 1978. Toate urmează și evi
dențiază linia consecventă și 
dinamică inițiată de secretarul 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Această politică a făcut ca țara 
noastră să aibă un rol interna
țional activ și pozitiv in lupta 
pentru menținerea păcii și pen
tru lichidarea asupririi națio
nale și sociale care mai există 
încă în lume, pentru stabilirea 
unei noi ordini economice și 
politice internaționale.

în intervenția mea, cred că
este bine .să'ipfQraje$,,plpnata.,\,. . ...
cu privire la unul din aspectele zmta ...rezultatele C_r---- _r
activității pe linie "externă ' ă , Naționale, a. partidului. nostru, și 
partidului nostru. Mă refer la’ 
participarea noastră la activi
tatea din jurul revistei teore
tice și politice a partidelor co
muniste și muncitorești — „Pro
bleme ale păcii și socialismu
lui". La întemeierea acestei re
viste, acum 20 de ani, a luat 
parte și partidul nostru. Parti
ciparea partidului nostru la ac
tivitatea revistei este determi
nată de o serie de considerații 
pozitive. Participarea partidului 
nostru la revistă se înscrie pe 
linia promovării prieteniei și 
colaborării cu toate partidele 
comuniste și muncitorești și. in 
primul rînd, cu cele din țări
le socialiste. Prin paginile re
vistei, partidul nostru are po
sibilitatea de a-și prezenta po
ziția sa in problemele politice 
internaționale cele mai impor
tante, de a face cunoscute suc
cesele construcției socialiste în 
țara noastră, de a-și prezenta 
linia sa de luptă îndreptată spre 
înțelegere și unitate între par
tidele revoluționare ale clasei 
muncitoare, respectarea inde
pendenței tuturor partidelor, a 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia 
politică internă și externă, de

. neamestec în politica altor par
tide, pentru evitarea polemici
lor și blamărilor publice în caz 
de divergențe de păreri, care 
apar în mod necesar. în mod 
inevitabil aș spune, din cauza 
marii varietăți de condiții in 
care activează fiecare partid în 
parte și a împrejurărilor istorice 
diferite in care fiecare partid 
a luat naștere și s-a dezvoltat.

Trebuie să spun că. în ce pri
vește prezentarea experienței și 
succeselor partidului nostru,

precum și a politicii noastre în 
problemele internaționale cele 
mai arzătoare, noi am publicat 
în paginile revistei o serie de 
materiale importante și, după 
părerea mea, valoroase. Vreau 
să încredințez pe tovarășii care 
au scris că munca lor a repre
zentat un aport' pozitiv în ac
tivitatea internațională a parti
dului nostru. Anul trecut, in 
revistă au apătut șase materi
ale date de noi, din care trei 
articole referitoare la politica 
internă și internațională a par
tidului, un material documen
tar cu privire la Frontul Uni
tății Socialiste și două recenzii 
de cărți românești. De aseme
nea, anul acesta au și apărut 
două articole, unul care pro*

”i ‘ î»r,eguiiațele Conferinței
al doilea cu privire la politica 
de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii.

în unele materiale publicate, 
ca și în cadrul unor conferințe, 
apar uneori atacuri la adresa 
unor partide, etichetări jigni
toare, care nu pot cu nimic con
tribui la întărirea unității par
tidelor comuniste și muncito- 

Atitudinea aceasta contra- 
hotăririlor luate in anul 
cind s-a stabilit înteme- 
revistei și s-a spus că :

rești. 
vine 
1959, 
ierea ____ ____ ___ ...
„în paginile revistei nu trebuie 
să se pună in discuție divergen
țele care există între unele par
tide. Sînt și alte posibilități de 
a se aplana astfel de divergen
țe, fără ca să fie nevoie de a 
le trata de pe o tribună mon
dială, în văzul nu numai al 
prietenilor, ci și al dușmanilor. 
Deci, nu polemică, nu aprecieri 
dacă cutare sau cutare partid 
are dreptate, ci întărirea uni
tății politice și ideologice a 
partidelor frățești".

Din păcate însă, aceste prin
cipii nu se respectă întotdeau
na, tovarăși. De aceea, parti
dul nostru a spus clar că in e- 
diția română a revistei noi nu 
publicăm și nu, vom publica. a- 
semenea materiale polemice.

în încheiere, vreau să mulțu- 
hiesc conducerii partidului pen
tru ajutorul permanent pe carș 
mi . l-a dat pentru a-mi înde
plini cît mai bine sarcina. Asi
gur conducerea partidului și 
pe tovarășul Ceaușescu, secre
tarul nostru general, că mă voi 
sili și pe viitor să-mi îndepli
nesc cît mai .bine misiunea pe 
care mi-a încredințat-o parti
dul.

baza realizării valorii producției 
globale, chiar dacă retribuirea 
conducerii centralelor și între
prinderilor era legată si de alti 
indicatori calitativi, a stimulat 
efortul colectivelor, inclusiv al 
aparatului ministerului, cu pre
cădere pentru realizarea valorii 
producției globale. Reducerea 
consumurilor specifice de mate
riale. energie, a cheltuielilor to
tale de producție, asimilarea 
unor sortimente de vîrf in pro
ducție nu au constituit o pre
ocupare continuă si insistentă a 
colectivelor noastre, unele ne- 
realizări din anul trecut confir- 
mînd suficient acest lucru.

Am experimentat în citeva u- 
nități 
nete ca element de bază în 
stabilirea fondului de retribuire. 
Subliniind încă o dată necesita
tea obiectivă a acestor măsuri, 
vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că înțelegem bine sar
cinile ce ne revin în aplicarea 
cu succes a măsurilor ce le dez
batem 
care o 
sursele 
umane 
ca valoarea 
create de 
parte să se ridice la nivelul pla
nului. să asigure astfel fondul 
de retribuire prevăzut prin 
plan.

Ne-am propus ca. în primul 
find, să acționăm mult mai 
ferm pentru realizarea produc-- 
ției fizice, element de bază în 
realizarea producției nete. Defi
ciențele existente în munca 
noastră prin nerealizarea în 
anul trecut și chiar în primele 
două luni din acest an a tutu
ror sortimentelor planificate ne 
arată că trebuie să ne ocupăm 
cu. mai multă hotărîre de folo
sirea intensivă a agregatelor 
moderne pe care le avem în do
tare. de creșterea timpului de 
utilizare. în special în sectorul 
laminoarelor. printr-o mai bună 
întreținere, creșterea calității 
reparațiilor, îmbunătățirea asi
gurării pieselor de schimb.

Faptul că în anul 1977 la 12 
obiective nu am realizat capa
citatea proiectată, in principal 
din cauza nerealizării produc
ției fizice, a influențat direct 
asupra fabricării unor sortimen
te din planul de stat. Din indi
cația dumneavoastră. tovarășe 
secretar general, acționăm în 
prezent împreună cu centralele 
și întreprinderile pentru 
pletarea măsurilor pentru 
care obiectiv în parte. în 
fel îneît în cel mai scurt 
să se realizeze producția la ni
velul capacităților proiectate. 
De asemenea, în vederea reali
zării sortimentelor fizice plani
ficate pentru acest an se impun 
măsuri cu totul deosebite m do
meniul investițiilor, al punerii 
în funcțiune a obiectivelor.

Este de importantă majoră, și 
ne-am propus ca printr-o strîn- 
să colaborare cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Construcțiilor Indus
triale. să acționăm în asa fel ca . 
obiectivele să poată fi puse în 
funcțiune' la termen, să recupe
răm unele întîrzieri apărute atît 
în realizarea lucrărilor de con
strucții și montaj, cit și în livra
rea unor utilaje.

Ne-am propus ca în problema 
consumurilor specifice si în spe
cial în problema reducerii con
sumului de metal în procesele 
tehnologice, a consumului de e- 
nergie să acționăm cu mai mul
tă hotărire. in asa fel îneît. scă- 
zînd cheltuielile materiale, să a- 
sigurăm creșterea producției 
nete.

Reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, ca element

introducerea producției

astăzi. răspunderea pe 
avem de a mobiliza re- 
notentiale materiale și 

din ramură. în asa fel 
producției -nou 

fiecare unitate în

com- 
fie- 
asa 

timp

cu influentă directă asupra rea'- 
lizării producției 
creșterea valorii 
asimilarea unor 
cu caracteristici 
impus o gamă largă de măsuri. 
Acordăm un rol prioritar in re
zolvarea acestor probleme Insti
tutului central de cercetări și 
proiectări, centrelor de cercetări 
tehnologice existente pe lingă 
fiecare mare platformă indus
trială.

Apreciez că prin mobilizarea 
mai directă a acestor forte u- 
mane si prin mobilizarea specia
liștilor din fiecare unitate eco
nomică. problemele pot fi rezol
vate mai bine ca pînă în pre
zent. Este necesar ca gradul de 
înnoire a producției, exprimat 
nu valoric, ci prin producție fi
zică. să creascăl metalul contri
buind astfel mai eficient la creș
terea fiabilității utilajelor, a 
competitivității lor.

Deși problemele sînt complexe 
pe unele platforme, și, în special, 
pe platformele noi, aceste pro
bleme sînt grele, dificile, consi
der că prin munca noastră, a co
lectivelor de specialiști, prin 
participarea directă a colective
lor de oameni ai muncii la con
ducere si gestiune se pot găsi 
soluții corespunzătoare, produc
ția netă devenind astfel o pîr- 
ghie eficientă în creșterea mai 
ranidă a venitului national.

.în acest.sens, analizîn.d în or
ganul colectiv de conducere al 
ministerului asemenea probleme, 
am hotărît să folosim perioada 
trimestrului 
măsurilor si 
Am hotărît. 
nea-voastră. 
general, ca __  ...
specialiști ' ai ministerului, din 
centrale, să acționeze împreună 
cu întreprinderile pentru 
rapid cele mai bune căi 
zolvare a .acestor sarcini 
care le primim astăzi.

Pornind de la justețea 
mică și politică a măsurilor dis,- 
cutate în plenară, vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, asigu
răm conducerea partidului de 
hotărîrea noastră de a ne mobi
liza pentru realizarea în bune 
condiții a sarcinilor ce ne revin.

Noi apreciem că. prin ridica
rea nivelului calitativ al muncii 
noastre, prin antrenarea, co
interesarea mai largă a colecti
velor de oameni ai muncii în re
zultatele activității lor. vom re
zolva în condiții mai bune une
le probleme încă nesolutionate 
privind asigurarea fondului de 
metal pentru tară și export a 
ritmicității si a nivelului calita
tiv al producției.

înainte de a încheia. îmi ex
prim acordul total fată de poli
tica externă a partidului nostru, 
față de programul si orientările 
juste prevăzute pentru acest an. 
Apreciez în mod deosebit prin
cipialitatea si consecventa cu 
care acționează președintele tă
rii noastre., .tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.. pentru rezolvarea 
unor'.', probleme complexe ale 
contemporaneității. ale păcii în 
lume.

Lupta neobosită, căutarea per
manentă a noului, a căilor de 
perfecționare și intransigenta în 
muncă, vizînd activitatea inter
nă si externă a partidului nos
tru. a secretarului nostru gene
ral. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
elemente mareînd ca un fir roșu 
documen tele supuse dezbaterii si 
aprobării plenarei noastre, sînt 
o chezășie sigură a înaintării tă
rii noastre pe calea progresului 
și bufiăstării, spre creșterea 
prestigiului ei pe plan interna
tional. de aceea le aprob cu toa
tă căldura.

nete, precum si 
producției prin 
sortimente noi 
superioare au

II pentru stabilirea 
soluțiilor adecvate, 
din indicația dum- 
tovarăse secretar 

întregul aparat de

a găsi 
de re- 
noi pe

econo-

mod direct șl fondul de retri
buire.

Cu răspundere mult1 sporită 
vor acționa in viitor organiza- 

• tiile de partid și colectivele de 
oameni ai muncii pentru creș
terea mai accentuată a eficien
tei fondurilor fixe. Calculele fă
cute la nivelul județului nostru 
ne arată că majorarea cu nu
mai un procent a eficientei fon
durilor fixe productive asigură, 
pe acest an. un beneficiu su
plimentar de peste 80 de mili
oane lei. în noile condiții vor 
creste, de asemenea, foarte mult 
grija și răspunderea întreprin
derilor. centralelor si ministe
relor pentru dezvoltarea capaci
tăților de producție, pentru noi
le obiective economice, pentru 
realizarea lor la termen si a- 
tingerea cît mai rapidă a pa
rametrilor maximi, atingerea e- 
ficientei stabilite fiind esenția
lă pentru colectivele de oameni 
ai muncii.

Sintem convinși, tovarășe 
secretar general, că organiza
țiile noastre de partid, toți oa
menii muncii din județ, vor 
primi cu vie satisfacție aceste 
reglementări a căror importan
tă a fost îndeajuns subliniată, 

în scopul aplicării lor în mod 
cît mai corect, pentru a preîn- 
tîmpina orice greșeală sau eroa
re, supun analizei dumneavoas
tră propunerea ca în prealabil 
ministerele și centralele. îm
preună cu comitetele județene 
de partid, să analizeze în de
taliu situația la fiecare unita
te. să așeze foarte bine sarci
nile de plan în conformitate cu 
condițiile concrete existente si 
să stabilească. în același timp, 
măsurile ce trebuie luate in 
viitor. Fac această propunere 
întrucît avem in prezent unele 
întreprinderi care au realizat pe 
primele două luni ale anului 
producția netă doar în propor
ție de 50—60 la sută, iar altele 
de 140—150 la sută.

De asemenea, aș ruga, și cu 
acest prilej, să ni se acorde mai 
mult sprijin din partea minis
terelor și centralelor în contrac-

tarea la timp a producției atît 
la intern, cît și la export, in a- 
sigurarea materialelor, conform 
necesarului stabilit. Solicităm 
aceasta pentru că. deși au mai 
rămas puține zile pinâ la în
ceperea trimestrului II. pină la 
ora actuală avem contractată 
doar 95 la sută din producția- 
marfâ aferentă acestui trimes
tru cu mari variații la unele în
treprinderi, care ajunge pînă la 
85 la sută, iar pentru multe ma
teriale. în special pentru con
strucții. sîntem dbscoperiți cu 
cantități încă destul de impor
tante.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Organizația județeană de 
partid, toti oamenii muncii din 
județul Caraș-Severin — ro
mâni, germani, sîrbi. maghiari 
si de alte naționalități — dau 
o înaltă apreciere și aprobă 
întru totul politica externă a 
partidului și statului nostru, ac
tivitatea neobosită, de un ex
cepțional dinamism, desfășurată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, om de stat 
cu un mare prestigiu interna
tional.

Sint elocvente eforturile de
puse în ultimii ani de condu
cerea partidului și statului nos
tru. personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru edi
ficarea securității europene. în- _____________
cheierea. unei-.păci juste si. du- . bugetului de. venituri ; și chei- 
rabile in Orientul Mijlociu, e- 
liminarea oricăror conflicte și 
surse de încordare, dezarmarea 
generală, instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in 
lume, asigurarea păcii si liber
tății popoarelor. respectarea 
principiilor dreptului internațio
nal.

în încheiere, vorbitorul a ex
primat acordul fată de măsu
rile adoptate la plenară și a 
dat asigurări conducerii parti
dului. secretarului său general, 
în numele oamenilor muncii din 
județul Caraș-Severin, că vor 
îndeplini exemplar toate sarci
nile ce le revin, indicațiile 
trasate și cu acest prilej.

Cuvintul tovarășului
Mănescu

Neculai Agachi

Cuvintul tovarășului
Nicolae

blemă cardinală a întregii acti
vități de planificare, a reparti
zării judicioase a resurselor de 
muncă pe ramuri, subramuri. 
produse si servicii, a folosirii cu 
randament cit mai mare a -for
ței de muncă in toate sectoarele 
activității sociale.

De mare însemnătate pentru 
desfășurarea în bune condiții 
a activității întreprinderilor, 
pentru realizarea producției nete 
in structura fizică sortimentală 
planificată sînt măsurile preco
nizate in domeniul aprovizionă
rii tehnico-materiale. in special 
îmbunătățirea substanțială a ac
tivității de contractare.

Aplicarea hotărită a contracte
lor economice. întărirea discipli
nei contractuale vor duce la o 
substanțială îmbunătățire a fun
damentării planului, asigurarea 
pregătirii din timp a fabricației', 
îmbunătățirea aprovizionării teh
nico-materiale. satisfacerea în 
condiții mai bune a cerințelor 
pieței interne și externe.

O direcție importantă a per
fecționării mecanismului econo
mic o constituie creșterea rolu
lui pîrghiilor financiare în gos- 

• podărirea mai bună a fondurilor, 
în sporirea eficientei în fiecare 
unitate, pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i revin din planul na
tional unic de dezvoltare a tării 
si din bugetul de stat. în acest 
context trebuie subliniat rolul 
activ, mobilizator care va reveni

dințez plenara, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe,secre
tar general, că vom pune in cen
trul activității guvernului, a mi
nisterelor. centralelor si între’? 
prinderilor, transpunerea? in via 
ță a tuturor sarcinilor cil-privi'' 
la perfecționarea meca Sismu' 
economico-financiar, pe. . tru 
tărirea pe toate treptei, org Xjș. 
zatorice a ordinii, disc----- ■ c?

în acești ani. întregul nostru 
popor a participat prin muncă 
și devotament, sub conducerea 
partidului, la dezvoltarea m 
ritmuri înalte a tării, ritmuri 
comparabile cu cele mai înalte 
realizări pe plan mondial. Ah de 
an. țara noastră devine mai bo
gată. cu o economie mai pu
ternică. viata oamenilor muncii 
se ridică continuu pe noi trep
te ale bunăstării materiale si 
culturale.

Pe fondul unor asemenea 
realizări positive s-ar putea 
pune intrebaria : de ce sînt ne
cesare asemența măsuri com
plexe vizînd oirfectionarea con
ducerii și activțătii de planifi
care economi co-țînanciară. creș
terea participați colectivelor 
oamenilor munci la conducerea 
și gestionarea urițăților ?

Apreciez fără ici un fel de 
rezervă că aceste măsuri, ini
tiate și organizați prin munca 
neobosită, prin soitul novator, 
revoluționar al secțtarului nos
tru general, tovarăj] Nicolae 
Ceaușescu. se imou.ca o nece
sitate de prim ordii în primul 
rînd. dacă compari] ;n mod 
critic realizările lastre cu 
posibilitățile reale entente în 
unități, cu efortul aterial și 
uman pe care tara 1- făcut in 
acești ani pentru iniștfializa- 
re. pentru creșterea ățtiei na
ționale. în al doilea td. dacă 
avem în vedere sarcin. stabi
lite pentru următorii ai ritmu
rile înalte prevăzute tp pla-

nurile noastre de dezvoltare, 
hotărîrea Conferinței Naționale 
a partidului privind trecerea 
tării noastre în următorii ani în 
rîndul țărilor cu nivel mediu 
de dezvoltare.

Privind critic, dar mai ales 
autocritic. rezultatele muncii 
noastre; ținînd -seama de com
plexitatea problemelor si obiec
tivelor ce ni le-am propus pen
tru următorii ani. se desprinde 
ca o concluzie unică necesitatea 
perfecționării muncii noastre în 
domeniul conducerii, al planifi
cării economiao-financiare pen
tru creșterea participării colec
tivelor de oameni ai muncii la 
rezolvarea problemelor din u- 
nitățile de producție. întărirea 
răspunderii colective în proble
mele de conducere si gestiune.

Deși în acești ani la nivelul 
economiei valoarea producției 
globale a fost realizată si depă
șită cu sume importante, indi
catorii de sinteză, așa cum sînt 
volumul cheltuielilor materiale 
sau beneficiul, nu s-au realizat 
în mod ritmic, iar multe sorti
mente de bază, sortimente strict 
necesare economiei, se realizea
ză sub prevederile de plan. '

Privind în mod autocritic a- 
ceste neajunsuri, constatăm că 
în ramura metalurgică,
exemplu, deși anul trecut a fost 
depășită valoarea producției 
globale, nu s-au realizat .bene
ficiile planificate. Faptul că 
fondul de retribuire la nivelul 
întreprinderilor se constituie pe

de

Problematica înscrisă pe or
dinea de zi a plenarei reflectă 
preocuparea constantă a condu
cerii partidului, a țovarășului 
secretar general de a perfecțio
na sistematic întreaga viață e- 
conomico-socială, de a îmbună
tăți mecanismul economico-fi
nanciar și formele de conduce
re. promovînd într-o concepție 
originală, proprie partidului 
nostru, autogestiunea si auto- 
conducerea muncitorească.

La ampla mobilizare de for
te pentru îndeplinirea planului 
cincinal.. așa cum a fost el îm
bunătățit prin programul supli
mentar adoptat de Conferința 
Națională, participă și oamenii 
muncii din Caraș-Severin. care 
acționează cu fermitate pentru 
depășirea sarcinilor stabilite 
prin planul în profil teritorial. 
Succesele obținute în primii doi 
ani ai cincinalului au dus la o 

•creștere a producției industria
le cu 26,5 la sută intr-un ritm 
mediu anual superior celui pre
văzut prin plan. Folosirea mai 
bună a capacităților de produc
ție. creșterea la aproape 87 la 
sută a indicelui de utilizare a 
mașinilor-unelte. îmbunătățirea 
organizării producției și a mun
cii. ridicarea nivelului de pre
gătire profesională și politică a 
personalului muncitor au per
mis depășirea cu peste 3 la sută 
a nivelului productivității mun
cii planificate, asigurindu-se pe 
seama acestui indicator aproape 
întreaga producție suplimen
tară.

Accelerarea ritmului de dez
voltare se bazează, intre alți 
factori, și pe seama diversifi
cării si modernizării structurii 
producției ; în cei doi ani au 
fost asimilate 248 produse noi, 
din care 147 sînt numai în ra
mura 
Acest 
lului. 
celor hotărîri ale Conferinței 

■Naționale, ■ șe ■ caracterizează ■ 
printr-o creștere a răspunderii 
fată de aspectele calitative ale 
dezvoltării. Pe baza indicațiilor 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, am lărgit și a- 
profundat analizele privind în
deplinirea planului.' urmărim cu 

. răspundere sporită; in special 
începînd . cu bilanțul pe 1977. 
modul de îndeplinire a produc
ției nete.

Concluziile formulate la adu
narea oamenilor muncii de la 
întreprinderea de mașini grele 
București, măsurile deosebit de 
valoroase ce se desprind din 
materialul supus dezbaterii ple
narei cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării

construcțiilor de mașini, 
al treilea an al cincina- 
aflat sub semnul istori-

economico-financiare sînt 
cea mai mare importanță 
tru îmbunătățirea activității din 
economie, pentru continua spo
rire a eficientei economice, con
diție indispensabilă a înfăptuirii 
programului de creștere a ni
velului de trai.

Și în județul nostru s-a ma
nifestat și încă se mai manifes
tă ‘tendința unor conducători de 
a realiza producția globală pe 
seama unor activități colatera
le. fără a asigura cantitativ, ca
litativ și la termen produsele 
fizice solicitate de economia na
țională. Aplicînd deja de 4 ani 
în cadrul Combinatului siderur
gic Reșița indicatorul producției 
nete, sîntem în măsură să a- 
preciem importanta deosebită pe 
care acesta a avut-o în stimu
larea colectivului de muncă 
pentru creșterea laturilor cali
tative ale producției și muncii. 
Așa. spre exemplu, în 1977, la 
această unitate, producția 
bală aferentă cheltuielilor 
teriale a fost îndeplinită în 
cent de 100,52. în timp ce . 
ductia netă a fost depășită cu 
5,84 la sută. în condițiile cînd 
cheltuielile materiale au fost re
duse cu 5 lei la o mie de lei 
producție-marfă.

Sîntem convinși că noile mă
suri prevăzute în cadrul per
fecționării conducerii și planifi
cării economico-financiare și 
îndeosebi cele privitoare Ia în
tărirea autogestiunii. ridicarea 
pe plan superior a autocondu- 
cerii muncitorești și participarea 
nemijlocită a colectivelor 
muncă la beneficiul rezultat 
activitatea lor. inclusiv la 
neficiul din activitatea de 
mert extern, le vor mobiliza și 
mai mult pentru creșterea ni
velului întregii lor activități. 
Dacă pînă acum, de regulă, con
ducătorii și uneori chiar și or
ganele de partid urmăreau cu 
precădere realizarea producției 
globale. ’ aTergînd după coope
rări în producție cu orice preț, 
acum grija pentru integrarea 
producției va fi cu totul alta, 
colaborările limitîndu-se la 
strictul necesar, determinat de 
specializarea în producție.

De asemenea, în noile condi
ții. alta va fi preocuparea pen
tru realizarea unei rentabilități 
cît mai ridicate și în consecin
ță și a unui beneficiu cît mai 
substantial, -pentru înlocuirea 
materialelor foarte scumpe și 
reducerea consumurilor specifi
ce. pentru diminuarea pînă la 
lichidare a cheltuielilor neeco- 
nomicoase care se suportă din 
beneficiile unităților, afectind în

de 
pen-

glo- 
ma- 
pro- 
pro-

de 
din 
be- 
co-

în ampla activitate politică 
organizatorică desfășurată 
partidul nostru pentru soluționa
rea problemelor complexe ale 
procesului revoluționar al con
strucției f socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus o con
tribuție originală, de excepțio
nală însemnătate. în perfecțio
narea conducerii societății noas
tre socialiste.

Aplicînd în mod creator ma- 
terialismtil dialectic si istoric la 
realitățile românești. Congresul 
al IX-lea și Conferința Naționa
lă din 1967 ale partidului au 
creat o, largă deschidere perfec
ționării conducerii, organizării 
și planificării tuturor domeniilor 
vieții sociale ; astfel, perioada 
care a urmat se caracterizează 

■ printr-o creștere dinamică a for
țelor de producție, a venitului 
național si bunăstării Întregului 
nostru popor.

Momente de importantă deci
sivă în elaborarea strategiei dez
voltării economico-sociale a ță
rii. Congresele al X-lea și al 
XI-lea și Conferința Națională 
din 1977 au elaborat noi orien
tări fundamentale pentru per
fecționarea în continuare a or
ganizării și conducerii, cores
punzător noii etape istorice de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

După cum vă este cunoscut, 
procesul de perfecționare a con
ducerii vieții sociale are ca o 
coordonată esențială aplicarea 
consecventă a principiului cen
tralismului democratic. îmbina
rea conducerii centralizate pe 
bază de plan cu , autonomia 
funcțională a unităților econo
mice. S-au îmbunătățit structu
rile organizatorice, creîndu-se 
un nou cadru instituțional caro 
asigură participarea nemijlocită 
a clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la elaborarea și 
înfăptuirea deciziilor cu privire 
la dezvoltarea economico-socială 
a tării.

Pornind de la necesitatea o- 
biectivă a asigurării ritmurilor 
înalte de creștere economică, de 
accentuare a rolului factorilor 
calitativi în toate domeniile de 
activitate, secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a inițiat elaborarea 
complexului de măsuri, supus 
dezbaterii plenarei noastre, pen
tru perfecționarea continuă a 
conducerii și planificării, a în
tregului mecanism economico- 
financiar. astfel îneît acesta să 
corespundă mai bine cadrului 
organizatoric democratic al auto- 
conducerii muncitorești, opțiuni
lor politice ale Partidului Co
munist Român.

O analiză atentă arată că apa
re un anumit decalaj între creș
terea în ritm accelerat a econo
miei naționale și metodele me
canismului economico-financiar. 
în domeniul activității de plani
ficare se manifestă o serie de 
neajunsuri în ce privește funda
mentarea sarcinilor de plan pe 
baze contractuale. în asigurarea 
aprovizionării tehnico-materiale 
si a desfacerii producției, a rea
lizării investițiilor. în promova
rea indicatorilor care caracteri
zează rezultatele finale ale acti
vității economice, eficienta aces
teia. Nu acordăm sprijinul nece
sar întreprinderilor și centrale
lor. consiliilor populare, care au 
un rol de seamă în planificarea 
teritorială, in solutionarea pro
blemelor care apar pe parcursul 
execuției planului.

Deficientele manifestate în ac
tivitatea economică se datoresc 
și faptului că pîrghiile financia
re acționează nesatisfăcător pen
tru gospodărirea rațională a a- 
vutiei naționale, a resurselor 
materiale și bănești ale între
prinderilor. pentru preîntîmpina- 
rea imobilizărilor de 
eliminarea risipei 
disciplinei, pentru sporirea be
neficiilor și rentabilității.

Măsurile preconizate de con
ducerea partidului vor asigura o 
mai bună concordantă între de
mocrația socialistă muncitoreas
că și mecanismul economic, cre
ează condiții organelor de con
ducere colectivă din întreprin
deri și centrale să dispună de 
instrumente corespunzătoare

și 
de

efi-stimularea creșterii 
cointeresarea oamenilor 
in valorificarea superi- 
resurselor și obținerea

fonduri, 
și întărirea

pentru 
cienței, 
muncii 
oară a 
unor rezultate cît mai bune in 
îndeplinirea programelor de 
dezvoltare, de creștere a veni
tului național, de ridicare a ni
velului de trai.

Creșterea răspunderii între
prinderilor si centralelor in pla
nificarea propriei lor activități, 
in strânsă legătură cu opțiuni
le politice ale dezvoltării, va a- 
sigura fundamentarea mai te
meinică a, .programelor, a pla
nurilor cincinale și anuale, por
nind de la capacitățile de pro
ducție. de la întregul potențial 
material și uman de care dis
pune fiecare unitate. în meca
nismul planificării vom da un 
curs hotărît elaborării planului 
pornind de la unitățile de bază, 
care cunosc mai bine posibili
tățile existente și pot fundamen
ta temeinic propunerile lor de 
plan. în aceste condiții, o în
semnătate deosebită are stabi
lirea unor niveluri orientative și 
a unor normative de plan pe 
toate treptele organizatorice, 
care să asigure încadrarea pro
punerilor unităților de bază în 
opțiunile generale ale partidului 
cu privire la dezvoltarea eco
nomico-socială a tării.

Potrivit acestor cerințe, mă
surile preconizate permit o mai 
bună armonizare a propunerilor 
de plan ale întreprinderilor și 
centralelor în cadrul programe
lor de creștere economică opti
mă. proporțională si echilibrată 
pe ansamblul economiei națio
nale. X

în ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității tuturor u- 
nitătilor economice, o importan
tă deosebită va avea introdu
cerea valorii producției nete ca 
indicator de bază al planului in 
industrie, agricultura de stat, 
construcții și transporturi.

Producția netă asigură comen- 
surarea nu numai a dimensiu
nilor cantitative, ci 
lor calitative ale ____ __ _
fiecărei întreprinderi. Acest in
dicator va exprima mai bine re
zultatele eforturilor proprii pen
tru 
ției 
tală 
rea 
producție, reducerea consumului 
de materii prime, materiale, 
combustibil șl energie, utilizarea 
cu eficientă sporită a fondului 
de timp de muncă. Valoarea 
producției nete reflectă astfel 
contribuția efectivă a fiecărui 
colectiv la crearea venitului na
țional, la constituirea resurselor 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării și ridicarea nive
lului de trai.

Determinarea fondului de re
tribuire în corelație cu valoarea 
producției nete planificate și 
realizate va spori cointeresarea 
oamenilor muncii în îndepli
nirea sarcinilor de producție, în 
sporirea eficienței economice.

Situarea in centrul activității 
unităților economice a obiecti
vului realizării unui nivel cît 
mai înalt al producției nete va 
permite o mai bună utilizare a 
potențialului productiv în scopul 
reducerii substanțiale a cheltu
ielilor- materiale, creșterea mai 
rapidă a productivității • muncii 
și a venitului national. între
prinderile vor fi orientate ferm 
în direcția fundamentării prin 
plan a producției nete, intr-o 
structură sortimentală care să 
corespundă nevoilor, reale, con
crete, ale' economiei', ale bietei 
interne și externe.

Realizarea unei producții nete 
cît mai mari este nemijlocit le
gată de folosirea integrală, cu 
maximă eficientă, a fondului na
țional de timp de muncă, a 
timpului de muncă din fiecare 
unitate. în acest context, intro
ducerea ca indicator de plan a 
fondului total de timp de muncă 
al întreprinderii, exprimat în 
ore-om, va avea un rol deosebit 
de important îri dimensionarea 
judicioasă a necesarului de forță 
de muncă și în creșterea pro
ductivității muncii.

Valorificarea superioară a fon- 
, dului de timp reprezintă o pro-

și a re
activității

sporirea volumului produc- 
fizice in structura sortimen- 
necesară economiei, folosi- 

mai bună a capacităților de

tuieli al întreprinderii. Cu o 
structură substantial îmbunătăți
tă fată de actualul plan finan
ciar. bugetul va deveni un in
strument mai eficace în gestio
narea cu exigentă sporită a ve
niturilor și cheltuielilor fiecărei 
unități în 
financiare.

Măsurile 
finanțarea 
și cointeresarea oamenilor mun
cii în obținerea unor rezultate 
cît mai bune — se vor realiza 
prin constituirea de. fonduri pro
prii. care vor asigura satisface
rea nevoilor curente de produc
ție. de remunerare a muncii, ne
cesarul de investiții pentru dez
voltarea întreprinderii si con
strucția de locuințe, mijloacele 
financiare pentru înfăptuirea al
tor acțiuni sociale.

în cadrul măsurilor de perfec
ționare, un loc 
fondul pentru 
menilor muncii 
ce va asigura 
mai mare măsură a colectivelor 
întreprinderilor în valorificarea 
superioară a întregului potential 
tehnic și uman, în creșterea pro
ducției si reducerea costurilor. în 
sporirea valorii producției nete, 
în realizarea si depășirea bene
ficiilor planificate.

Aplicarea măsurilor supuse 
dezbaterii plenarei va determi
na, de asemenea, imbunătățiri și 
în activitatea de comerț exterior, 
corespunzător sarcinilor ce revin 
întreprinderilor și centralelor in 
relațiile economice internaționa
le, va avea urmări favorabile -,a- 
supra creșterii eficientei, desfa
cerii mărfurilor pe piețele .ex
terne.

Perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, corespun
zător etapei actuale a procesului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, reflectă 
preocuparea constantă a condu
cerii partidului nostru, a secre
tarului nostru general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru îmbi
narea armonioasă a celor două 
laturi ale centralismului demo
cratic — conducerea planificată 
unitară a întregii economii cu 
ăutogest.ionarea economico-fi- 
nanciară. Pe această cale, siste
mul unitar de conducere plani
ficată'a societății va deveni mai 
viabil. . asigurindu-se creșterea 
inițiativei și răspunderii tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii 
în gestionarea eficientă a patri
moniului național. în înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le re
vin din planul unic de dezvol
tare economico-socială a tării.

în numele tuturor membrilor 
Consiliului de Miniștri, incre-

întărirea disciplinei
ce se vor aplica — 
fiecărei întreprinderi

important ocupă 
participarea oa
la beneficii, fond 
cointeresarea în

fermității în executarea 
național și a bugetului 
in scopul gestionării cu e. 
maximă 
sporirii 
sociale, 
voltării 
rii poporului.

Exprimînd deplina 
fată de politica externă a parti
dului și statului nostru, fată de 
aprecierile cu privire la proble
mele care confruntă omenirea 
în etapa actuală, doresc să sub
liniez profunda concordantă a 
tuturor inițiativelor si acțiuni
lor promovate de țara noastră 
pe plan international cu succe
sele pe care poporul român le 
obține în opera de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltată, cu progresul susținut 
al economiei, științei. culturii, 
succese datorită cărora Roma
nia participă astăzi activ, r 
tilateral si cu prestigii, 
autoritate la întreaga viată 
litică și economică a lumii c< 
temporane.

Politica externă a Român, 
socialiste este indisolubil lega 
de numele și activitatea secri 
tarului 
nostru, i 
tovarășul Nicolae 
inițiatorul și promotorul neobi 
sit al orientărilor fundamentale 
în relațiile externe ale Româ
niei. al tuturor acțiunilor inter
naționale întreprinse de tara 
noastră pentru întărirea păcii, 
înțelegerii și colaborării intre 
popoare.

După cum vă este cunoscut, 
stimați tovarăși, din însărcina
rea conducerii partidului si sta
tului, am avut prilejuit să parti
cip ța unele întîlniri internațio
nale în țară sau peste hotare. 
Pentru mine au constituit un 
prilej de deosebită satisfacție a- 
precierile elogioase | adresate 
României, președintelui Nicolae 
Ceaușescu. de către conducători 
de stat, prim-miniștri. de perso
nalități marcante ale vieții po
litice. științifice și culturale.

Pretutindeni unde iun călă
torit am remarcat cu mare plă
cere și satisfacție că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. partidul nos
tru. România socialistă se 
bucură de un mare prestigiu in
ternațional. de deosebită stimă, 
respect și admirație pînă în cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
lumii.

Guvernul va milita cu toată 
hotărîrea pentru aplicarea ne-. 
abătută a politicii externe re
aliste. înțelepte, promovată cu 
consecventă de Partidul Comu
nist Român, 
țării, pentru întărirea colaboră
rii cu toate țările 
pentru extinderea relațiilor de 
cooperare cu țările in curs de 
dezvoltare si cele nealiniate, cu 
toate statele, fără deosebire de 
regimul 
pectării 
cratice, 
pectării 
ranitătii 
mare și 
mică și . 
națională, pentru securitate și 
pace pe continentul nostru si 
întreaga lume.

în încheiere, doresc să-mi ex
prim deplina adeziune cu toate 
documentele supuse dezbaterii 
plenarei partidului nostru — do
cumente de, o deosebită însem
nătate pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a tării, pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, pentru 
promovarea mai departe. cu 
consecventă, a politicii externe 
de pace și colaborare cu toate 
popoarele lumii.

a venitului nations 
produttivitătii 
factor esențial 
și al ridicării

mu 
al de. 
bunăsță

adeziune

general al partidulțL ?
președintele republicii! ' 

Ceausescti

de președintele
socialisteJ

lor social, pe baza res- 
principiilor noi. demo- 
interstatale, ale res- 
independentei si suve- 
naționale. pentru dezar- 
o nouă ordine econo- 

politică în viata inter-

Cuvintul tovarășului
Vasile Cădar

I

IB»*',/
■4

Pe baza hotăririlor Congresu
lui al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a indica
țiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-au adoptat 
o 'serie de măsuri care asigură 
imbunătățirea continuă a con
ducerii și planificării economiei 
naționale, a desfășurării activi
tății productive pe baze științi
fice, moderne, a sistemului de 
indicatori ai planului economic. 
Referindu-se la acest impera
tiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a formulat sarcina trecerii la o 
nouă calitate a activității eco
nomice, a subliniat necesitatea 
perfecționării mecanismului e- 
conomico-financiar, astfel îneît 
unitățile economice, organele 
lor de conducere colectivă să 
dispună de pîrghii corespunză
toare pentru îndeplinirea rolu
lui și atribuțiilor ce le revin.

în acest context, în mod de
osebit, se pune problema spo
ririi rolului activității de pla
nificare economică și financia
ră în îndeplinirea programelor 
de dezvoltare în ritmuri cît mai 
înalte, a inițiativei și răspun
derii întreprinderilor în planifi
carea propriei lor activități. în 
acest scop, una din principalele 
măsuri o constituie introduce
rea. ca indicator de bază, a 
producției nete și a producției 
fizice, precum și perfecționarea 
indicatorilor economico-finan- 
ciari.

Sîntem conștienți că introdu
cerea indicatorului producției 
nete are un rol deosebit de 

. important în așezarea .pe o ba
ză mai temeinică a autogestio- 
nării și autoconducerii muncito
rești. Se evidențiază mai preg
nant efortul propriu, stimularea 
mai puternică a creșterii răs
punderii colectivelor de oameni 
ai muncii în mai buna gospo
dărire a /întreprinderilor, in 
creșterea eficienței economice, 
în același timp, măsurile adop
tate de 
Central cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării 
economico-financiare vor 
cointeresarea colectivelor 
treprinderi în creșterea 
ficiilor, în primul rînd 
reducerea cheltuielilor materi
ale, cunoscut fiind că produc-

plenara Comitetului

spori 
de în- 
bene- 

prin

ția netă exprimă valoarea nou 
creată în activitatea producti
vă a întreprinderii.

întreprinderea „Unjo“ din 
Satu Mare, unde îmi desfășor 
activitatea, se numără printre 
acele întreprinderi care,.. „înee- 
pînd încă din anul 1974, a ^ex
perimentat aplicarea indicatoru
lui de producție netă ca indi
cator . de retribuire și recalcu
lare a fondului1 de retribuire a 
muncitorilor. Rezultatele obți
nute demonstrează rolul acestui 
indicator în mobilizarea întregu
lui colectiv de oameni ai mun
cii la realizarea sarcinilor fi
zice de plan, la îmbunătățirea 
calității producției și la crește
rea eficienței întregii activități 
productive. An de an. întreprin
derea a realizat sarcinile de 
plan, iar anul 1977 l-am în
cheiat cu rezultate deosebite. 
La producția netă am realizat 
66 de milioane de lei peste 
plan, în condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale planifi- 

• cate 'cu 4,5 lei la 1 000 de lei 
producție-marfă. Beneficiul pla
nificat a fost depășit cu peste 
28 de milioane lei, iar dacă ra
portăm beneficiul realizat la 
valoarea medie a fondurilor 
fixe, la 1 000 de lei fonduri fixe 
am obținut beneficii de 913 lei 
și o producție industrială in 
valoare de 3 620 lei.

Analizînd acăste rezultate, 
putem afirma că în perioada 
experimentării producției nete 
s-a dezvoltat simțitor gîndirea 
economică a colectivului între
prinderii, s-a adîncit modul de 
abordare și soluționare a pro
blemelor producției. Pe anul 
1978 ne-am propus să realizăm 
o producție netă cu peste 18 la 
sută mai mare față de anul tre
cut. în acest scop, vom urmări 
înfăptuirea programului de mă
suri care a fost dezbătut și îm
bunătățit cu propuneri valoroa
se în cadrul adunărilor genera
le pe secții și pe întreprindere.

Cu toate rezultatele ___  ....
ținute în perioada de cînd ex
perimentăm produrtia 
întimpinat și unele 
dintre care amintesc : 
rea cu întîrziere a contractelor

bune ob-

netă, am 
greutăți, 
încheie--

(Continuare în pag. a V-a)
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economice cu beneficiarii pro
duselor noastre și, în mod de
osebit, a acelora referitoare la 
utilajele tehnologice complexe, 
care ocupă o pondere mare în 
producția întreprinderii. ceea 
ce a generat întîrzteri în pre
gătirea tehnologică a fabrica
ției, cu consecințe negative în 
asigurarea la timp a bazei 
materiale și a cooperărilor. 
Totodată, consider că întîr- 
zierlle în contractarea produc
ției se reflectă negativ și in 
dimensionarea corespunzătoare 
a indicatorilor de plan și, în 
mod deosebit, a producției nete, 
prin necunoașterea structurii 
producției și a consumurilor 
materiale. în vederea elimi
nării acestor neajunsuri este 
imperios necesar să fie respec
tate întocmai prevederile din 
materialul supus dezbaterii' 
plenarei Comitetului Central 
privind perfectionarea condu
cerii și planificării economico- 
financiare, contractarea inte
grală a producției stabilite prin 
planul cincinal, pe întreaga 
perioadă de 5 ani. încheierea 
de contracte pe termene, mai 
mari, de 5 ani, ar crea condiții 
întreprinderilor de dezvoltare 
corespunzătoare a capacităților, 
de organizare tehnologică mai

Cuvintul tovarășului 
Ion Florea

Problematica supusă dezba
terii plenarei noastre se în
scrie în preocuparea constantă 
a conducerii partidului, perso
nal a tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, pentru 
transpunerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea, a 
programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Oamenii muncii din județul 
Mureș — români, maghiari, ger
mani — înfrățiți în. fapte de 
muncă și viață, manlfestîndu-și 
totala adeziune la politica in
ternă și internațională a parti
dului, dau o înaltă apreciere 
activității neobosite, în fruntea 
partidului și statului nostru, a 
celui mai iubit și stimat fiu al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru exemplul său 
strălucit de conducător, spiri
tul de dinamism, și cutezanță 
revoluționară, pentru intransi
gența comunistă și patriotis
mul fierbinte, pentru dăruirea 
totală în lupta și munca închi
nate binelui și fericirii poporu
lui român.

întruniți recent în Conferință 
județeană a deputatilor consi
liilor populare, municipale, oră
șenești și comunale, cei aproape 
2 000 de deputați — români, 
maghiari și germani — și-au 
manifestat satisfacția față de 
politica marxist-leninistă pro
movată de partidul nostru, față 
de modul principial și umanitar 
în care este aplicată politica sa 
națională în întreg cuprinsul 
țării.

Toți oamenii muncii din județ 
au urmărit cu viu interes lu
crările plenarei comune a Con
siliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger
mană, dînd o înaltă apreciere 
cuvîntării tovarășului . secretar 
general Nicolae Ceaușescu, an- 
gajindu-se să lupte împotriva 
oricăror manifestări care în
cearcă să conturbe munca în
frățită a românilor, maghiari
lor și germanilor, înfierind a- 
mestecul cercurilor reacționare 
din afară, care încearcă să de
făimeze realitățile societății 
noastre.

Oamenii muncii din județ s-au 
angajat să nu precupețească 
nici un efort pentru transpune
rea în viață a hotăririlor Con
gresului al XI-lea, ale. Confe
rinței Naționale a partidului, 
deoarece sînt convinși că în
treaga politică a partidului 
nostru este îndreptată spre bi
nele lor, al întregii noastre na
țiuni, spre binele scumpei 
noastre patrii — România so
cialistă.

Declarîndu-mă , de acord cu 
documentele prezentate, vă asi
gur că organizația județeană de 
partid Mureș nu va precupeți 
nici un efort pentru transpu
nea lor în viață, precum și a 

\ ocluziilor ce vor fi prezentate 
în această plenară.

Am studiat cu atenție rapor
tul cu privire la efectivul, com
poziția și structura organizato
rică a partidului, încercînd, și 
de această dată, un sentiment 
de justificată mîndrie față de 
puternicul nostru partid, care 
în prezent cuprinde în rînduri- 
le sale peste 2 747 000 membri, 
dintre cei mai buni fii ai națiu
nii, muncitori, țărani și inte
lectuali, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
ceea ce constituie o uriașă forță 
politică de mobilizare a tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate in. transpunerea în viață a 
mărețului program stabilit de 
Congresul al XI-lea și de Con
ferința Națională ale parti
dului.

Apreciez ca pozitiv faptul că, 
de Ia Congresul al XI-lea, an 
de an a crescut ponderea mun
citorilor și țăranilor în partid, 
ceea ce conferă partidului un 
pronunțat caracter de discipli
nă șl spirit revoluționar _ — 
chezășie sigură a aplicării 

bună a producției, ceea ce ar 
duce la utilizarea mai eficientă 
a fondurilor fixe și a forței de 
muncă.

în încheiere, doresc să arăt 
că întregul nostru colectiv de 
muncă a primit cu deosebită 
satisfacție măsurile stabilite de 
conducerea partidului referi
toare la perfecționarea meca
nismului economico-financiar, 
organizația noastră de partid 
și consiliul oamenilor muncii 
din întreprindere sînt ferm ho- 
tărîte să acționeze în conti
nuare prin diferite forme ale 
muncii politico-educative cît 
mai concrete, pentru a deter
mina afirmarea puternică a 
inițiativei și răspunderii mun
citorești în gospodărirea resur
selor materiale și a fondurilor 
financiare.

Aprobînd documentele supu
se dezbaterii plenarei noastre, 
asigurăm Comitetul Central al 
partidului, personal pe dum
neavoastră. tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu. că 
sîntem ferm hotărîți să acțio
năm pe toate căile, să cheltuim 
mai pțițin și să ne sporim con
tribuția proprie la creșterea ve
nitului național, sursă de dez
voltare a avuției generale, de 
ridicare a nivelului de trai 
material și spiritual al întregu
lui nostru popor.

neabătute în practică a politicii 
sale marxist-leniniste în toate 
domeniile vieții șociale.

Âcționînd in spiritul hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea, al 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, organele și organi
zațiile de partid din județul 
nostru, sub conducerea co
mitetului județean de par
tid, au intensificat munca 
politico-educativă în vederea 
creșterii rindurilor partidu
lui, a influentei sale în toa
te sectoarele de activitate, 
îndeosebi în ramurile de bază 
ale economiei județului. Ca ur
inare a muncii desfășurate, or
ganizația județeană de partid 
Mureș, la 31 decembrie 1977, nu
măra în rîndurile sale 81 324 de 
membri, cu 3 424 mai mult ca în 
1976, numărul acestora reprezen- 
tînd 19,4 la sută din totalul 
populației majore și 26,38 la sută 
din populația activă a județului, 
fiecare, al 7-lea locuitor fiind 
membru al Partidului Comunist 
Român.

Este semnificativ faptul că 
76.95- la sută din efectivul orga
nizației județene îsi desfășoară 
activitatea in sfera producției 
materiale, iar 29.2 la sută din 
totalul muncitorilor din județ 
sînt membri ai P.C.R., muncito
rii, împreună cu. țăranii, repre- 
zentînd peste 72 la sută .din to
talul' .hîembrilor de partid.

Compoziția națională a orga-— 
nizației județene de partid re
flectă. în linii generale, struc
tura națională a populației ju
dețului. Din totalul membrilor 
de partid, 58 la sută sînt români, 
39,44 la sută maghiari. 2,26 la 
sută germani. 0.3 la sută apar- 
tinind altor hationalităti. Anul 
trecut, organizațiile de bază au 
primit în partid 4 227 noi mem
bri de partid, fată de 3 668 pri
miți în 1976. Din totalul celor 
primiți, muncitorii și țăranii re
prezintă 81,52 la sută.

In lumina .sarcinilor stabilite 
de conducerea partidului, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. organele și organiza
țiile de partid din județul nos
tru au acordat o mare' atentie 
muncii de educare și primire în 
partid a ' celor mai harnice și 
active femei, care se afirmă în 
îndeplinirea hotăririlor de partid 
si de stat. Astfel, în anul, care 
a- trecut au fost primite în partid 
1 811 femei, reprezentînd 42,84 la 
sută din totalul celor primiți. 
Proporția femeilor în efectivul 
organizației județene de partid 
se ridică la 27.53 la sută.

Cu toate rezultatele obținute, 
datorită deficientelor manifes
tate in activitatea pe .acest 
tărim a unor organe și or
ganizații de partid, rezulta
tele dobîndite nu sînt încă 
la nivelul cerințelor și exigen
țelor actuale. Există organe și 
organizații de partid care nu'im- . 
primă acestei activități un ca
racter permanent, sistematic și 
diferențiat. Așa se explică fap
tul că, din totalul celor 1 632 or
ganizații de bază, într-un nu
măr de 300. în cursul.anului 1977, 
nu s-a primit nici un membru 
de partid. Dintre ele, 76 se gă
sesc în unitățile industriale, de 
construcții, transporturi și tele
comunicații, 146 în agricultură, 
din care 101 în cooperativele a- 
gricole de producție.

în activitatea desfășurată pen
tru întărirea rindurilor partidu
lui au fost și cazuri cînd unele 
organizații de bază au manifes
tat slabă exigentă și răspundere 
în examinarea cererilor de pri
mire în partid. Ca urmare, au 
fost primiți și oameni cu o sla
bă pregătire politică, profesio
nală, organele de partid fiind 
nevoite să infirme 36 de hotărîri 
de primire în partid luate de 
către adunările generale ale unor 
organizații de bază.

Apreciind faptul că organele 
și organizațiile de partid din ju
dețul nostru au desfășurat și 
desfășoară o activitate calitativ 
superioară în domeniul muncii 

politico-ideologice, trebuie să 
arăt în același timp că mai per
sistă și unele deficiente. Astfel, 
sînt organizații de partid care 
nu se ocupă în suficientă mă
sură de asigurarea unui- conți
nut adecvat învătămîntului po
litico-ideologic de partid. Mun
ca de educare nu a fost peste 
tot pătrunsă de spirit combativ 
fată de neajunsurile din diferite 
domenii de activitate, față de 
comportarea necorespunzătoare a 
unor membri de partid care ne
socotesc obligațiile lor statutare, 
sînt inactivi, încalcă disciplina 
de partid și de stat, au o con
duită moral-cetățenească străină 
eticii și echității socialiste.

Deficiențele ce se mai mani
festă în acest domeniu se dato- 
resc în bună măsură și faptului 
că unii membri ai comitetului 
județean, ai celor orășenești, 
municipale și comunale de 
partid nu controlează sistema
tic. de fiecare dată cînd se de
plasează în organizațiile de 
partid, felul cum se desfășoară 
munca de educare politico-ideo-

Cuvintul tovarășului
Dumitru Bejan

Problemele puse în dezbaterea 
actualei plenare a Comitetului 
Central au, prin conținutul și 
obiectivele lor, o importantă 
deosebită pentru întreaga acti
vitate internă și externă a parti
dului. a întregului nostru popor, 
pentru lupta partidului de reali
zare a hotăririlor Congresului al 
XI-lea.

Sînt total de acord cu docu
mentele ce fac obiectul ordinii 
de zi a plenarei și vă asigur că 
voi face totul pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce decurg din ele.

întotdeauna conducerea parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu inițiază măsuri care 
să satisfacă cerințele obiective 
ale etapei în care ne aflăm. A- 
preciez că măsurile inițiate, și 
care vor fi adoptate de plenară, 
vor produce o puternică emula
ție pentru obținerea de noi suc
cese în realizarea actualului cin
cinal, vor asigura o fundamen
tare calitativ superioară a vii
torului plan cincinal 1981—1985, 
la elaborarea căruia se lucrează.

în continuare mă voi referi 
la unele aspecte ale relațiilor 
internaționale ale partidului și 
statului, mai exact la relațiile 
economice.

Așa cum rezultă din documen
tele prezentate, în momentul de 
față țara noastră întreține re
lații diplomatice și consulare 
active cu 130 de state, iar relații 
comerciale și de cooperare eco
nomică cu peste 140 de state. 
Este demn de subliniat faptul 
că în condițiile perturbărilor 
create în viața mondială de fe
nomenele cronice ale crizei pe 
plan economic și monetar, legă
turile. economice internaționale 
ale ’tării"noastre se "află intr-uri 
proces de continuă extindere, 
amplificare și diversificare. A- 
cest lucru este demonstrat de 
creșterea volumului schimburi
lor comerciale externe ale tării 
în 1977 cu 14,8 la sută fată, de 
1976. pe de o parte, și de îm
bunătățirea calitativă a comer
țului exterior românesc prin 
creșterea ponderii produselor 
cu un grad mai înalt de pre
lucrare în totalul exportului, pe 
de altă parte. Demn de relevat 
este faptul că produsele indus
triei construcțiilor de mașini 
reprezentau, anul trecut, în tota
lul exporturilor românești 27,8 
la sută, iar al celor chimice 
peste 20 la șută, aceste ponderi 
urmînd să crească simțitor în 
Viitor.

Se îmbunătățesc an de an re
lațiile de colaborare economică 
cu toate țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare și cu 
celelalte țări ale lumii pe baza 
principiilor promovate ferm și 
susținute consecvent' de partidul 
și statul nostru.

Noi, cei care lucrăm în co
merțul exterior, simțim direct 
influenta esențială a activității 
tovarășului secretar general, 
Nicolae Ceaușescu. a contribu
ției sale în succesele mari ale 
politicii externe a partidului 
nostru.

De aceea, vă rog să-mi per- 
răiteti ca in numele tuturor ce
lor care lucrează în comerțul 
exterior să adresăm cele mai 
calde mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care zi de zi 
dedică o parte din prețiosul său 
timp și din munca sa neobosi
tă examinării și soluționării ce
lor mai importante probleme 
ale comerțului exterior al tă
rii, atît în relațiile directe cu 
noi, cît și în întîlnirile cu șefi 
de state și partide, cu perso
nalități politice și oameni de 
afaceri străini.

Spre regretul nostru, noi sin- 
tem în situația de debitori față 
de ajutorul complet și de o com
petentă impresionantă pe care 
ni-1 acordă tovarășul Ceaușescu 
în mod permanent Referin- 
du-mă la materialul de la pri
mul punct al ordinii de zi, cu 
ale căror propuneri sînt total de 
acord, tin să remarc că perspec
tivele ce se deschid activi
tății de comerț exterior in 
complexul de măsuri care se 
referă la perfectionarea condu
cerii și planificării economico- 
financiare sînt dintre cele mai 
favorabile. Existenta unei ba
lanțe comerciale de export-im
port la nivelul întreprinderii 

logică a comuniștilor, conținutul 
si eficienta activității, modul 
cum se aplică în viață măsurile 
stabilite pentru îmbunătățirea 
întregii activități de partid.

Luind cunoștință de proiectul 
de hotărîre cu privire la activi
tatea de rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamatiilor și 
cererilor oamenilor muncii, a- 
preciez că acesta reflectă grija 
permanentă a conducerii parti
dului nostru pentru soluționa
rea în mod principial a proble
melor ridicate de oamenii mun
cii. precum si pentru întronarea 
unei mai mari discipline în re
zolvarea operativă a acestora. 
Vom lua toate măsurile pentru 
aplicarea întocmai a prevederi
lor acestei hotărîri.

Organizația județeană de 
partid se angajează în fata con
ducerii partidului, a dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
secretar general Nicolae
Ceaușescu. că își va consacra 
toate eforturile pentru tradu
cerea în viată a' hotăririlor de 
partid si a legilor tării.

productive, care va reflecta sar
cinile de plan și de export și 
de import, este de natură să 
creeze o nouă condiție, deosebit 
de favorabilă activității de reali
zare a planului de comerț ex
terior al tării.

Deosebit de importantă este 
măsura care are în vedere asi
gurarea necesarului de comenzi 
și contracte pe perioade cît mai 
lungi, a unor produse cu ciclu 
lung de fabricație, cum sînt ma
șinile și utilajele, cît și a im
portului de materii prime.

După ce a arătat, autocritic, 
că Ministerul Comerțului Exte
rior nu a reușit să acționeze, în 
această privință, într-o per
spectivă constantă și a criticat 
unele manifestări de atitudine 
formală, rutinieră, manifestate 
de unii lucrători ai comerțului 
exterior, vorbitorul a spus :

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, asigurăm plenara 
Comitetului Central că sîntem 
conștienți de necesitatea înlă
turării neajunsurilor existente, 
de a asigura producția cu co
menzi din timp și pe perioade 
cît mai lungi pentru export, 
precum și cu materii prime, 
materiale, mașini și utilaje din 
import și că vom acționa mult 
mai ferm și mai eficient pen
tru a încheia un volum cît mai 
mare de contracte de lungă du
rată pentru cincinalul 1981— 
1985.

Cooperarea internațională în 
producție este una din formele 
noi și eficiente de promovare a 
schimburilor, de asigurare a ex
portului de mașini și utilaje și 
importul de materii prime pe 
perioade de timp mai lungi. 
Mulțumim secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru că a inițiat 
această formă de colaborare in
ternațională și pentru eforturile 
depuse prin vizitele făcute în 
numeroase țări ale lumii, prin 
convorbirile purtate care ne-au 
deschis posibilitățile de coope
rare pe care nimeni nu ar fi 
putut să le asigure mai bine. 
Trebuie să ne reproșăm că noi 
nu am reușit să valorificăm 
din plin aceste posibilități. Vo
lumul exportului pe care îl 
realizăm prin contractele de 
cooperare este încă mic și, de 
asemenea, ponderea materiilor 
prime importate în urma coo
perării este redusă. Unele acți
uni de cooperare de importan
tă deosebită nu au fost urmă
rite cu exigență de Ministerul 
Comerțului Exterior, de Depar
tamentul cooperării, de minis
terele economice de profil. Aș 
cere permisiunea să subliniez 
faptul că, odată încheiate con
tractele de lungă durată, trebuie 
să le executăm întocmai, de
oarece promptitudinea, respec
tarea termenelor de livrare, a 
condițiilor privind cantitatea sl 
calitatea prevăzute în contracte 
constituie elemente constitutive 
ale competitivității produselor 
românești pe piața externă.

Măsurile ce se vor lua pentru 
creșterea răspunderii nemijlo
cite a unităților producătoaie 
în vederea asigurării cu priori
tate a fondului de marfă con
tractat la export într-o calitate 
corespunzătoare. simplificarea 
relațiilor financiar-valutare prin 
utilizarea unui curs comercial 
unic de exprimare în Iei a va
lutelor străine, stimularea între
prinderilor prin alocarea unui 
volum important prin depășirea 
planului de export vor îmbună
tăți simțitor condițiile de lucru 
ale celor ce muncesc în comer
țul exterior. Acest cadru de mă
suri va lărgi foarte mult cercul 
celor ce se vor- preocupa și 
răspunde de executarea con
tractelor încheiate la import si 
export.

După ce a criticat cazurile în 
care se mai propun la export 
produse care nu corespund în
tru totul exigențelor de calitate, 
unele deficiente manifestate în 
mecanismul de colaborare între 
fabrici și uzine ce lucrează pen
tru export, vorbitorul a spus : 
Din indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. începînd cu acest an 
s-au stabilit întreprinderile eco
nomice pe fiecare ramură în 
parte care vor executa prin spe

cializare produse pentru export. 
Vom acționa ferm împreună cu 
ministerele economice, centralele 
și întreprinderile pentru elabo
rarea programelor de măsuri 
concrete pe produse pentru 
creșterea continuă a gradului de 
valorificare a materiilor, prime, 
astfel îneît să sporim an de an 
aportul valutar pe tona de ma
terie primă, cît și pentru obți- 
nerear de preturi externe tot 
mai bune la exportul nostru.

Cuvintul tovarășului
Dezideriu Szilagyi

însuflețită de convingerea 
neabătută în posibilitatea și ne
cesitatea de a atinge țelurile pe 
care și le-a propus, România 
înaintează cu pași fermi pe dru
mul afirmării sale în lumea 
contemporană pentru a ocupa 
un loc demn printre țările 
Terrei. Este vorba de locul ce 
ne revine de drept, loc plătit cu 
efort si inteligentă, cu sînge și 
omenie pe parcursul unei zbu
ciumate istorii ne această vatră 
românească de 2 000 de ani.

Sînt de părere că documen
tele înscrise pe ordinea de zi a 
plenarei Comitetului nostru Cen
tral constituie exprimări esen
țiale. ialonind drumul înfăptui
rii acestui tel. Declarîndu-mi 
acordul cu documentele supuse 
dezbaterii, socot de datoria mea 
să subliniez cu adîncă satisfac
ție ferma consecvență cu care 
partidul urmărește înfăptuirea 
prevederilor programului elabo
rat de Congresul al XI-lea. o- 
rientările trasate de Conferința 
Națională, cele cuprinse în cu- 
vîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în limbajul faptelor, 
această consecventă înseamnă o 
aspră confruntare cu timpul, 
înseamnă muncă fără preget 
pentru accelerarea progresului 
general _ al țării. înaintarea ei 
neabătută pe calea socialismului 
si comunismului, pe calea rea
lizării unei noi calități în în
treaga viată eeonomico-socială.

Există la noi în România o 
practică nouă — devenită în 
urmă cu un deceniu și mai bine 
o lege nescrisă, apoi, pe măsura 
dezvoltării, o prevedere consti
tuțională — participarea întregu
lui popor la dezbaterile publice 
privind opțiunile fundamentale 
propuse în orice domeniu al 
vieții societății noastre, partici
parea la luarea deciziilor de 
către toți cetățenii, fără deosebi
re de naționalitate, Exercităm 
în cadrul organizațiilor si orga
nelor centrale și locale de 
partid și stat, al organis
melor democrației muncito
rești, drepturile garantate de 
democrația socialistă pentru toți 
oamenii muncii, producătorii, 
proprietarii și beneficiarii egali 
ai tuturor bunurilor materiale și 
spirituale ale tării. De aici te
melia de neclintit a încrederii 
depline în propriul nostru viitor, 
în acest prezent de rapidă și pro
funde prefaceri ale lumii. Ast
fel, realizăm o viață demnă pen
tru toți cetățenii patriei, o viată 
a dreptății, a omeniei, a șanse
lor și posibilităților' egale, a eti- 
cii și echității socialiste. Trans
punem, așadar, în practică mie
zul crezului nostru comunist; 
realizăm condiții politico-econo- 
mice și social-culturale mereu 
mai favorabile tuturor fiilor țării 
— români, maghiari, germani și 
de alte naționalități.

Cu puține zile în urmă, viața 
politică a României a consem
nat un eveniment de o semnifi
cație aparte — plenarele Consi
liilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană. 
Aceste plenare — cu o largă par
ticipare și în același timp deo
sebit de reprezentative — prin 
cuvintul unor oameni ai muncii 
din industrie și agricultură, al 
unor prestigioși oameni de știin
ță, de cultură și artă, cadre de 
conducere din organe de partid 
și_ de stat — au abordat o cuprin
zătoare gamă a preocupărilor de 
ordin general privind progresul 
patriei, cît și problemele speci
fice naționalităților, au constituit 
o ilustrare vie a democratismu
lui societății noastre, au afir
mat din nou. cu o putere impre
sionantă, frăția și solidaritatea 
tuturor fiilor României fără deo
sebire de naționalitate, unitatea 
indestructibilă a întregului po
por în jurul Partidului Comu
nist Român.

Și lă plenara Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, la care am participat, 
s-a subliniat pregnant că înfăp
tuirea egalității în fapt între 
cetățenii României, egalitate în 
drepturi consfințită, exercita
tă, garantată, nu exprimă nu
mai egalitatea constituțională 
a oamenilor muncii fără deo
sebire de naționalitate, că nu 
este_ vorba numai de poziția 
lor în societate, de măsuri de 
garantare a libertăților prevă
zute în legi, de condițiile pen
tru libera exprimare, pentru 
învățămînt, cultură și altele, 
realități temeinic statornicite în 
orînduirea noastră. Gîndirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a 
inspirat un suflu nou, esențial 
și în concepția asupra politicii 
de egalitate a tuturor oameni
lor muncii, politică caracteri
zată prin înaltă principialitate 
și spirit creator, democratism 
profund și omenie comunistă. 
Dezvoltarea armonioasă a tu
turor zonelor patriei constituie 
unica bază reală pe temeiul

Vă asigurăm pe dumneavoas
tră, tovarășe Ceaușescu, și plena
ra Comitetului Central — a spus 
în încheiere vorbitorul — că 
comuniștii din sistemul de co
merț exterior își vor uni efortu
rile în realizarea tuturor măsu
rilor aprobate de plenară si vor 
asigura toate condițiile necesare 
realizării olanului de. comerț 
exterior în mod echilibrat. în 
condiții de eficientă sporită.

căreia se realizează ridicarea 
gradului de civilizație materială 
și spirituală al tuturor locuitori
lor, fără deosebire de naționali
tate. Aceasta este temelia ade
văratei egalități. Aceasta este 
structura de rezistență a egali
tății tuturor fiilor țării.

Mă achit de o îndatorire de 
conștiință atunci cînd afirm că 
participarea la plenara comună 
a consiliilor oamenilor muncii 
maghiari și germani și cuvînta- 
rea rostită în încheiere de to
varășul Nicolae Ceaușescu au 
constituit o nouă și strălucită 
afirmare a rolului hotărîtor al 
secretarului general al partidu
lui în elaborarea și aplicarea în
tregii politici a partidului, inclu
siv a politicii naționale.

în cadrul dezbaterilor s-au 
relevat cu vigoare faptele ce 
au darul confirmărilor defini
torii, faptele ce probează ade
vărul că fiii României aparți- 
nînd naționalităților conlocui
toare nicicînd nu s-au bucurat 
de atît de largi posibilități de 
afirmare ca în prezent, de a 
participa efectiv, in condițiile 
deplinei egalități, la întrea
ga viață politică, econo
mică și socială, că nicicînd 
în trecut activitatea lor pe 
tărîmul creației materiale și 
spirituale nu a fost atît de rod
nică și multilaterală.

Afirmînd cu mîndrie comu
nistă că rezolvarea marxist- 
leninistă a problemei naționale 
de către partidul nostru repre
zintă o măreață cucerire revolu
ționară a societății noastre, so
cialiste, noi, cetățenii României 
— stat național unitar, în care 
alături de români trăiesc și ma
ghiari, germani, sîrbi și cetățeni 
de altă naționalitate — afirmăm 
că tot ce s-a înfăptuit și vom 
înfăptui este și va fi rodul mun
cii unite a tuturor fiilor patriei 
fără deosebire de naționalitate 
și că nici o clipă nu uităm că 
împreună și egal beneficiem de 
roadele muncii comune, că nu
mai noi, poporul nostru unit în 
fapte și interese, în țeluri este 
în măsură să soluționeze oricînd 
sarcinile pe care le ridică pro
cesul atît de complex al edifi
cării în România a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Patria noastră, profund de
votată libertății, afirmă cu fer
mitate dreptul omului de a fi 
liber, dreptul sfînt al poporului 
muncitor de a fi stăpîn pe 
soarta sa. Devotați nemărginit 
acestui crez, respingem cu ho
tărîre — așa cum s-a subliniat 
si la plenara Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară — încercările de inge
rință din partea unor cercuri, 
reacționare din afară, urmărind 
scopul de a semăna dezbinare 
prin arma otrăvită a naționalis
mului și șovinismului, de a 
aduce prejudicii intereselor în
tregului nostru popor, de a 
dăuna construcției socialiste în 
România. Deși știm că pădure 
fără uscături nu există, nu 
putem să nu afirmăm fără echi
voc că pe cei care-și vînd con
știința pentru un blid de linte 
sau de gulaș îi tratăm cu ce li 
se cuvine, cu disprețul nostru 
profund. Respingem calomniile 
debitate pe orice căi și mijloace 
și de oricine, cu demnitatea și 
seninătatea oamenilor cinstiți și 
fermi, care-și făuresc prezentul 
și viitorul uniți pentru tot
deauna și înfrățiți în zidirea 
vieții mereu mai îmbelșugate, 
purtînd în inimi dragoste și în
credere nemărginită față de 
partid și patrie, profund devo
tați acestei politici ce exprimă 
fidel interesele și aspirațiile vi
tale ale tuturor fiilor României 
socialiste.

Vă rog să-mi permiteți ca în 
încheiere să mă angajez în fa
ța plenarei ca la locul meu de 
muncă' — redacția ziarului „E- 
]ore“ — unul dintre cele 9 co- 
tidiane care apar azi în limba 
maghiară în România și care, 
în treacăt fie spus, apare azi 
într-un tiraj de aproape 150 000 
exemplare zilnic, adică în tot 
atîtea exemplare ca toate pu
blicațiile în limba maghiară 
din România anului 1938 luate 
la un loc — să muncim în spi
ritul exigențelor formulate de 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, în magistrala cu- 
vintare rostită în fața plenarei 
comune a Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și germană, oferind eveni
mentului un relief puternic 
pregnant, cu un atît de vast 
ecou în țară și peste hotare. 
Ne angajăm să muncim astfel 
îneît acel sentiment adine în
rădăcinat în convingerea po
porului nostru, că unitatea tu
turor fiilor patriei în jurul 
partidului comunist reprezintă 
un factor esențial al înaintării 
noastre ascendente pe drumul 
progresului, să înflorească me

reu mai amplu în conștiința ci
titorilor. Vom cultiva, deci, în 
resorturile cele mai intime ale 
firii lor nobilul sentiment al 
patriotismului socialist, devota
mentul față de cuceririle revolu
ționare. dragostea și devotamen
tul față de patrie și partid, față

de dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
rostind în fața lumii întregi, 
clar și răspicat, acel mare ade
văr că aici în țara noastră dra
gă sînt prețuiți după muncă, 
deopotrivă, fără deosebire de 
naționalitate, toți fiii României.

Cuvintul tovarășului 
Constantin Matei

muncii in fiecare unitate eco
nomică.

Stabilirea producției nete ca 
indicator de bază, asociată cu 
noua formă de participare a 
muncitorilor la beneficii, repre
zintă un salt calitativ. în orga
nizarea economiei, unul dintre 
aspectele transformării cantității 
într-o nouă calitate. încă o ex
presie a grijii conducerii parti
dului. personal a secretaru
lui general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. față de organizarea 
în cele mai bune condiții a ac
tivității economice, a creșterii 
nivelului de trai al poporului.

Comitetul județean de partid 
acționează pentru perfectionarea 
pregătirii politice si profesionale 
a cadrelor, pentru ca, astfel, ca
drele noastre de partid si de stat, 
din economie, să participe efec
tiv la rezolvarea probleme
lor ce se ridică in acti
vitatea economico-socială. Dar 
în munca noastră, cu cadre
le. continuă să se manifeste ne
ajunsuri, mai ales în munca de 
educație, de prevenire a unor 
abateri, atit în ‘îndeplinirea a- 
tribuțiilor ce le revin, cît și 
în comportare.

Vom acționa. în continuare, 
pentru îmbunătățirea muncii de 
selecție si promovare a cadre
lor, de educare a acestora în'spi
ritul Programului partidului, 
pentru a asigura in toate func
țiile cadre competente. capa
bile să 'înfăptuiască saltul cali
tativ. revoluționar, cerut de 
partid în întreaga activitate.

Anul trecut. în județul nostru, 
au fost primiți în partid 2 429 
oameni ai muncii, dintre care 
79,37 la sută sînt muncitori. 8.15 
la sută țărani, 12,48 la sută inte
lectuali și funcționari : 39,1 la 
sută din numărul celor primiți 
în partid provin din rîndul fe
meilor.

în prezent, organizația jude
țeană de partid numără peste 
72 000 de membri, cea mai mare 
parte. 70 la sută, lucrind direct 
în activitatea productivă, din 
industrie, agricultură, construc
ții. transporturi.

Ne vom preocupa. în conti
nuare. pentru îmbunătățirea 'ac
tivității de primire . în partid, 
îndeosebi din industria con
strucțiilor de mașini, mai ales 
de la întreprinderea de autotu
risme. din întreprinderile de 
construcții, din cooperativele a- 
grichle și din alte domenii.

a. Ayem. de. .asemepea. în ve
dere îmbunătățirea stilului si 
metodelor de muncă ale tuturor 
organizațiilor de partid. începînd 
cu comitetul județean de partid, 
pentru mobilizarea comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii la 
realizarea sarcinilor de 
tie pe acest an și pe 
cincinal.

Doresc să mă refer pe 
la unele probleme ale activității 
internaționale.

în adunările generale ale oa
menilor muncii. în conferința 
județeană a deputatilor care a 
avut ioc zilele trecute s-au ex
primat, încă o dată, cu tărie, a- 
prebarea și adeziunea nemărgi
nită tată de politica internă si 
externă a partidului și statului 
nostru, respectul și recunoștin
ța pentru contribuția decisivă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea si înfăptuirea a- 
cestei politici, pentru modul 
strălucit în care face cunoscută, 
pe toate meridianele lumii, 
voința poporului român de 
pace, de prietenie și colaborare, 
pentru fermitatea cu care acțio
nează. pentru afirmarea hotă- 
rîtă în viata internațională a 
principiilor noi de relații in
tre state.

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Argeș exprim deplina 
aprobare si adeziune fată de ac
țiunile întreprinse de partidul 
și statul nostru, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie si colaborare cu toa
te țările socialiste, pentru di
versificarea si conlucrarea rod
nică cu țările în curs de dezvol
tare, cu statele nealiniate. în 
scopul lichidării subdezvoltării 
și accelerării progresului eco
nomi co-social al tuturor po
poarelor. în promovarea obiecti
velor unei noi ordini politice și 
economice 
extinderea legăturilor 
economice și tehnico-stlintifice 
cu toate statele lumii, indiferent 
de regimul lor social.

în încheiere, asigur Comite
tul Central, pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. că organiza
ția 
lui. 
det 
gic 
lor 
rîrllor Congresului al XI-lea si 
Conferinței Naționale ale parti
dului. pentru îndeplinirea în 
cohditii cît mai bune a sarcini- 
ldr economico-sociale pe acest 
an și ne întregul cincinal.

Vă rog să-mi permiteți. în pri
mul rînd, să exprim și eu depli
na aprobare fată de documentele 
supuse dezbaterii plenarei Co
mitetului Central, care, în spiri
tul hotăririlor Conferinței Națio
nale a partidului; al îndrumări
lor si indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. concre
tizează noi măsuri pentru o ac
tivitate economico-socială toi 
mai eficientă.

între problemele supuse dez
baterii o importantă deosebită o 
are perfectionarea conducerii si 
planificării eeonomico-financia- 
re si în acest cadru» stabilirea 
producției nete ca indicator de 
bază în acordarea retribuției, 
participarea oamenilor muncii la 
beneficii.

Introducerea producției nete 
ca indicator prioritar se face 
după o temeinică experimentare, 
care, și în județul Argeș, a cu
prins 4 întreprinderi. Din expe
riența obținută rezultă că noul 
indicator, care exprimă valoarea 
nou creată în întreprindere, e- 
fortul propriu depus pentru în
deplinirea producției fizice, atît 
la nivelul întreprinderii, cît și al 
secțiilor, asigură urmărirea mult 
mai concretă a reducerii .chel
tuielilor materiale, a consumuri
lor specifice, stimulează introdu
cerea progresului tehnic.

La întreprinderile din județul 
nostru. în care s-a experimentat 
indicatorul producției nete, chel
tuielile planificate la 1 000 lei 
productie-marfă au fost reduse, 
anul trecut. între 13 și 23 lei. De 
asemenea, s-au redus consumu
rile de materii prime, de mate
riale. de combustibil si energie.

La toate cele 4 întreprinderi, 
îndeplinindu-se si depăsindu-se 
indicatorul producției nete, s-a 
asigurat în întregime fondul de 
retribuire chiar si cu o anumită 
rezervă. Concluzia care am tra- 
s-o noi. din acest experiment, 
este că pentru a se asigura fon
dul de retribuție trebuie ca pla
nul să fie îndeplinit exemplar la 
toti indicatorii. Prin realizarea 
indicatorului producție netă, a 
producției fizice la toate sorti
mentele. printr-o fundamentare 
temeinică a planului pe bază de 
contracte, noi trebuie să asigu
răm respectarea cooperărilor, a- 
provizionarea tehnico-materială 
în mod ritmic, livrarea la terme
nele stabilite a produselor, atît 
pe piața internă, cît șl la export, 
în acest fgl. vor fi lichidate nea-1 
junsurile existente. în prezent,

- cînd,' din cauza livrărilor1 cu în--'' 
tîrzîere a pieselor și reperelor 
din cooperare, nu se realizează 
planul la unele întreprinderi și 
chiar, pe județ, nu pot fi reali
zate sarcinile la export. Aseme
nea neajunsuri si greutăți întîm- 
pină și unele întreprinderi din 
județul Argeș.

Traducerea în viată a măsuri
lor privind perfecționarea con
ducerii si planificării economico- 
financiare cere din partea noas
tră. a comitetului județean de 
partid, o muncă politică si orga
nizatorică mult mai susținută, 
mai concretă si mai eficientă 
pentru lichidarea lipsurilor pe 
care le mai avem în reducerea 
cheltuielilor materiale. în îmbu
nătățirea calității tuturor produ
selor. în reducerea consumurilor 
de materii prime si materiale, 
de energie și combustibil. în u- 
tilizarea integrală a suprafețelor 
si a capacităților de producție. 
Paralel cu pregătirea condițiilor 
pentru îndeplinirea planului la 
toti indicatorii, ne vom preocu
pa. cu toată răspunderea, pentru 
crearea celor mai bune condiții 
de aplicare a măsurilor de îm
bunătățire a conducerii si plani
ficării economico-financiare.

în acest sens, pe baza sarci
nilor reieșite din cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
adunarea generală a oamenilor 
muncii de la întreprinderea de 
mașini grele din București. în 
toate întreprinderile din județ 
au fost întocmite programe con
crete de măsuri, s-au stabilit co
lective de oameni ai muncii care 
analizează si studiază toate re
sursele si posibilitățile de creș
tere a eficientei economice, de 
realizare a producției nete si fi
zice în toate întreprinderile.

O puternică influentă asupra 
activității din întreprinderi, a 
cointeresării oamenilor muncii în 
desfășurarea unei activități efi
ciente vor avea, de asemenea, 
măsurile cu privire la participa
rea muncitorilor la beneficii, 
faptul că in raport cu beneficii
le. cu nivelul activității dintr-o 
întreprindere sau alta, oamenii 
muncii vor putea primi o parte 
mai mare sau mai mică de ve
nit. vor putea beneficia diferen
țiat de unele facilități sociale, 
corespunzător veniturilor reali
zate în fiecare întreprindere.

Aceasta exprimă. într-adevăr. 
tripla calitate a oamenilor mun- 

. cii. de proprietari, de producă
tori si beneficiari colectivi ai 
mijloacelor de producție, consti
tuie încă un mijloc de co
interesare directă în conducerea 
și organizarea producției și a

produc- 
întregul

scurt și

mondiale. pentru 
politice.

județeană Argeș a partidu- 
toti oamenii muncii din iu- 
se vor mobiliza mai ener- 
pentru înfăptuirea hotăriri- 
adoptate de plenară, a hotă-

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.00 Telecinemateca (reluare)
11.35 Corespondenții județeni transmit...
11.50 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limba franceză
17,00 Emisiune tn limba germană
19.00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Film serial pentru copil : Cuore
19.30 Telejurnal
20,20 Viața în lumina normelor eticii și 

echității socialiste
20.50 Film artistic : ..Tara zăpezilor".

Premieră pe țară. Producție a stu-

> dlourilor japoneze. în distribuție : 
Tamao Nakamura, Mitsuo Kamey, 
Katzuo Ozakl. Regla : Yosel Hata- 
naka

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

17.00 Satul românesc și sistematizarea
17.15 Portativ
17.50 Radar pionieresc
18.15 Ora veselă (reluare)
19.10 Lumina marilor Idei — documen

tar TV
19.30 Telejurnal
19.50 Treptele afirmării
20.15 Colegi de generație
20,40 Blocnotes
21.05 Telex
21.10 Melodii lirice
21.30 Emisiune de știință. „Alimentația 

— o problemă la scară planetară"
21,55 Telerama-sport

cinema
• E atît de aproape fericirea : 
SCALA - 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11.15; 13,30 >
16; 18.15.
o Frumoși și nebuni — 9: 11,15;
13.30, Ploaie cu soare — 15,45; 18;
20.15 : CENTRAL.
0 Urmărire periculoasă : LUCEA
FĂRUL - 8.45; 11,30; 14.15; 17;
19,45, BUCUREȘTI — 8,30; 11,30; 
14.30: 17,30; 20.30.
O Lolek și Bolck tn jurul lumii
— 9,30: 11.15; 13:' 15.30; 17.45. Săr
bătoarea sălbatică — 20 : DOINA, 
o Ediție specială : CAPITOL — 
9.15: 11.30; 13.45; 16; 18 15; 20.30,
GRIVIȚA - 9: 11,15; 13 30; 15.45;
18: 20.15. GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
O Jucăria : PATRIA — 9: 11,15; 
13.30: 15.45; 18: 20.15i
0 Profetul, aurul și ardelenii : 

VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, COTROCENI — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
0 Mr. Majesty k : FESTIVAL — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
0 Eu, tu și Ovidiu : EXCELSIOR 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15, FLAMURA — 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
0 Program de desene animate : 
FLAMURA 9.
© Corsarul ; FAVORIT — 9: 11,15: 
13.30; 15.45: 18; 20.15, EFORIE — 
9: 11,15: 13,30: 15.45; 18: 20.15, AU
RORA — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
O Urgia : BUCEGI — 9; 11; 13; 
15,30; 17.45: 20, ARTA — 9; 11.15; 
13.30: 15.45: 18; 20.
0 Marele Gatsby : CINEMA STU
DIO - 10; 13: 16: 19.
o Amintiri din copilărie — 9.45, 
Un american la Paris —.11,45: 14. 
Scrooge — 16.15. Neamul Șoimă- 
reștilor (ambele serii) — 18.30 :
CINEMATECA.
0 Judecătorul din Bodrum : TIM

PURI NOI — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, GIULEȘTI — 9: 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
0 Vremea bărbaților : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
e Idealistul : DRUMUL SĂRII - 
16; 18; 20.
0 Zmeul de hîrtie ; FEROVIAR — 
9; 12,15; 16; 19,15, MELODIA — 9; 
12: 16; 19.
0 Cheamă-mă in depărtarea lumi
noasă : VIITORUL — 16; 18; 20.
0 Sandokan — tigrul Malayeziei : 
VOLGA - 9; 11.15; 13.30: 15.45;
18,15; 20.15, MIORIȚA — 8.45; 11; 
13,15: 15,30; 17,45: 20.
0 Acțiunea „Autobuzul" : FE
RENTARI — 15.30; 17,30: 19.30.
0 Valea prafului de pușcă : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
a îți dăruiesc un trandafir i FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20. DACIA — 
8.45; 10,30; 12,30; 14,15; 16.15: 18.15;
20.15.
0 O bucată de cer — 9; 11.15:
13,30, Lupta pentru Roma — 16: 
19 : POPULAR.

0 Scaramouche : PACEA — 16; 
18; 20.
o Trepte pe cer : PROGRESUL — 
16; 18: 20.
0 Rocco șl frații săi : FLACARA 
— 9,30; 13; 16,15; 19,30. ‘

teatre

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra**  (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19,30, (sala Grădina 
Icoanei) : Interviu — 19,30.

© Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 19,30, 
(saâa mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Serge Zehnacker 
(Franța). Soliști : Valentin Gheor
ghiu, Ștefan Gheorghiu, Mirel Ian- 
covici — 20.
© Opera Română : Freischiitz — 
19.
q Teatrul de operetă : Victoria 
și-al ei husar — 19,30.

© Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —
19,30.
© Teatrul „Nottara* *4 (sala Maghe- 
ru) : Adio, Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Jocul — 19.
© Teatrul Giulești : Noaptea pă
călelilor — 19.30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19.30, (sala Victoria) : 
Rapsodii de primăvară — 19.30.
© Ansamblul artistic „Raosodia 
română**  : Bucuroși de oaspeți ! 
— 19.30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" : Fotbal 
cu cîntec — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă**  : Alice 
în țara minunilor — 17.
© Teatrul „Țăndărică**  : Tigrul 
purpuriu căruia îi plăceau clăti
tele — 10.
• Circul București : La circ ca-n 
basme — 19,30.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

25, 26 și 27 martie. In (ară : Vreme 
relativ rece. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros. Vor cădea preci
pitații locale care vor avea și ca
racter de aversă, mai ales sub for
mă de ploaie. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, prezentînd inten
sificări locale cu viteze de 45—55 
km pe oră, predomlnîncf din sec
torul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 2 
și plus 6 grade, local mai coborîte 
în prima noapte, iar maximele 
între 3 și 13 grade, local mai ridi
cate. în București : Vreme relativ 
rece. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea ploi care vor avea și 
caracter de aversă. Vînt slab pînă 
la moderat cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura ușor 
variabilă.
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DECRET PREZIDENȚIAL
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
ART. 1. — Tovarășul George Macovescu se eliberează din funcția de 

ministru al afacerilor externe.
ART. 2. — Tovarășul Ștefan Andrei se numește în funcția de ministru 

al afacerilor externe.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

DE PRETUTINDENI

DECRET PREZIDENȚIAL
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Tovarășul Vasile Mușat se eliberează din funcția de 

director general al Radioteleviziunii Române.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Situația din Orientul Mijlociu
® Continuă amplasarea forțelor interimare ale O.N.U. în sudul 
Libanului ® Apel egiptean adresat tuturor țărilor lumii ® Con
vorbirile americano-israeliene n-au reușit să elimine divergențele 

existente

KIEV

DECRET PREZIDENȚIAL
Președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Tovarășul Vasile Pungan se numește în funcția de mi

nistru la Președinția Republicii Socialiste România, șef al grupului de con
silieri ai președintelui Republicii Socialiste România.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliu

lui de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, al 
întregului popor bulgar și al nostru personal, vă mulțumim, din tot 
sufletul, dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, poporului român, pentru felicitările și urările cordiale adre
sate cu ocazia centenarului eliberării Bulgariei de sub jugul otoman.

în zilele gloriosului jubileu al libertății poporului bulgar ne-am expri
mat din nou recunoștința sinceră față de poporul frate român pentru spri
jinul prețios acordat emigrației noastre revoluționare în lupta armată îm
potriva asupritorilor otomani, pentru participarea zecilor de mii de ostași 
români, alături de trupele ruse și voluntarii bulgari la războiul de elibe
rare ruso-turc din anii 1877—1878.

Prietenia militantă și întrajutorarea din trecut au căpătat o largă ex
presie după victoria insurecției antifasciste armate de Ia 23 August în 
România și victoria revoluției socialiste în Bulgaria, în anul 1944. în 
prezent, relațiile bulgaro-române, bazate pe principiile marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, asigură condițiile celei mai largi co
laborări și cooperări în toate domeniile vieții celor două țări socialiste 
vecine.

Sintem convinși că colaborarea multilaterală bulgaro-română va continua 
să se dezvolte și să se adîncească și tn viitor, în interesul popoarelor 
bulgar și român, al unității și coeziunii țărilor comunității socialiste, 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului 
și păcii pe pămînt.

Folosim acest prilej pentru a vă ura, încă o dată, dragi tovarăși, noi 
șl tot mai mari succese în construirea societății socialiste multilateral dez
voltate în patria dumneavoastră, pentru bunăstarea și fericirea poporului 
frate român.

TODOR J1VKOV
Prlm-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

BEIRUT 23 (Agerpres). — în cursul 
zilei de joi a continuat activitatea 
de amplasare, în sudul Libanului, 
de noi efective aparținînd Forței in
terimare a O.N.U. (UNIFIL), în 
cadrul aplicării recentei rezoluții a 
Consiliului de Securitate. Astfel, un 
nou contingent, compus din .aproxi
mativ 150 militari iranieni, a sosit 
în sudul Libanului. De asemenea, 
peste 200 militari francezi — un prim 
eșalon din totalul de .600, pe care ur
mează să-i trimită Franța în sudul 
Libanului la cererea O.N.U. — au 
sosit la Beirut.

într-o declarație reluată de agen
ția U.P.I., generalul Emmanuel Ers
kine, comandantul UNIFIL, a arătat 
că, pînă în prezent, „încetarea focu
lui este respectată". Principala sar
cină a UNIFIL în acest moment — 
a spus el — este amplasarea militari
lor și ocuparea pozițiilor ce le 
revin. ★

Guvernul Libanului, cu ajutorul 
Crucii Roșii Internaționale, continuă 
să acționeze în sprijinul celor apro
ximativ 265 000 de refugiați din sudul 
țării, în urma exodului declanșat de 
invazia israeliană.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a avut joi o 
întrevedere cu consilierul politic al 
Națiunilor Unite la Beirut, în legă
tură cu amplasarea forțelor O.N.U. 
în sudul Libanului, informează a- 
genția WAFA, citată de agenția 
France Presse. în aceeași zi, a avut 
loc o întîlnire intre responsabili mi
litari palestinieni și ofițeri ai Forței 
interimare a O.N.U. în Liban 
(UNIFIL), consacrată aceleiași ches
tiuni.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — „For
țele israeliene intenționează să pă
răsească sudul Libanului cit mai 
curînd cu putință. Acest lucru de
pinde de rapiditatea cu care vor 
veni în regiune unitățile O.N.U." — 
a declarat generalul Mordekhai Gur, 
șeful Statului Major al armatei is
raeliene, în cursul unei convorbiri

avute cu un grup de ziariști veniți 
la avanpostul ișraelian de la Ain 
Baa.1, situai pe teritoriul libanez, 
la circa patru kilometri de Tyr,

Din cele spuse de generalul Gur 
reiese că Israelul continuă să con
diționeze retragerea sa din sudul 
Libanului, retragere decisă de Con
siliul de Securitate al O.N.U. Astfel, 
Gur a afirmat: „în prezent, dacă 
forțele O.N.U. intră în sudul Li
banului, dacă fedainii (luptătorii 
din O.E.P.) pleacă din această zonă 
și dacă guvernul libanez își resta
bilește autoritatea asupra regiunii 

< — toate acestea ar putea constitui 
o bază bună în vederea unui aran
jament".

CAIRO 23 (Agerpres). — La în
cheierea unei ședințe a Consiliului 
de Miniștri al Egiptului, ministrul in
formațiilor și culturii. Abdel Moneim 
El Sawi. a dat citire unui comunicat 
în care se arată că guvernul egiptean 
..condamnă agresiunea israeliană îm
potriva sudului Libanului și a po
poarelor libanez și palestinian" și a- 
dresează un apel tuturor țărilor lumii 
de a acționa pentru „a determina 
Israelul să se retragă imediat și ne
condiționat de pe pămîntul libanez 
și să recunoască drepturile legiti
me ale poporului palestinian".

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
Convorbirile dintre președintele 
Jimmy Carter și premierul ișraelian 
Menahem Begin nu au reușit, să 
elimine divergențele de opinii asu
pra problemelor esențiale care blo
chează negocierile de pace din 
Orientul Mijlociu, apreciază agen
țiile internaționale de presă.

Potrivit agențiilor U.P.I. și Reuter, 
divergențele sînt legate de eschiva
rea Israelului de a-și retrage tru
pele de pe malul vestic al Iordanu
lui și de a pune capăt implantărilor 
de noi așezări israeliene în terito
riile ocupate.

„Nu pot spune că am redus de
osebirile de vederi asupra acestui 
punct", a declarat la încheierea con
vorbirilor americano-israeliene se
cretarul de stat, Cyrus Vance.

: . /
SĂPTĂMÎNA VIITOARE LA PARIS

Convorbiri între președintele Franței 
și conducătorii partidelor de stingă

Adunare consacrată celei de-a 30-a aniversări 
a făuririi partidului politic unic al clasei muncitoare 

din România
MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 

Uzina de construcții și reparații na
vale din Kiev, membru colectiv al 
Asociației de prietenie sovieto- 
română, a avut loc joi o adunare 
dedicată celei de-a 30 aniversări a 
făuririi partidului politic unic al cla
sei muncitoare din România.

La adunare au luat parte V.N. Mo
roz, vicepreședinte al Asociației ucra-

iniene de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, prof. univ. S.V. Sem- 
cinski, vicepreședinte al filialei re
publicane a Asociației de prietenie 
sovieto-române, alți activiști ai aso
ciației, un mare număr de muncitori, 
ingineri și funcționari ai uzinei.

Despre semnificația evenimentului 
au vorbit S.V. Semcinski și Alexan
dru Ungur, consulul general al Româ
niei la Kiev.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR CELUI DE AL X-LEA
CONGRES AL P. C. DIN SRI LANKA

COLOMBO 23 (Agerpres). La 
Colombo au început lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Partidului Co
munist din Sri Lanka. la care parti
cipă peste 500 de delegați. Sint pre
zenți, de asemenea, oaspeți de peste 
hotare. Din partea Partidului Comu
nist Român participă Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R.

Pieter Keuneman. secretar general 
al C.C. al P.C. din Sri Lanka, pre

zentând tezele Comitetului Centrai; 
s-a referit la situația internă, rele- 
vind că Sri Lanka traversează în pre
zent o perioadă complexă. El a ară
tat că este necesară mobilizarea ma
selor la lupta pentru condiții de 
muncă și de viață mai bune, conduse 
de un Front unit puternic, ce trebuie 
să fie creat, pe baza Frontului unit 
al stângii, deja existent.

Sesiunea Adunării de stat a R. P. Ungare
BUDAPESTA 23 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au deschis, la 23 martie, 
lucrările sesiunii de primăvară â A- 
dunării de Stat a R.P. Ungare,- la 
care participă Jânos Kădăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., și alți 
conducători de partid și de stat.

Agenda sesiunii cuprinde dezbateri 
pe marginea proiectului de lege pri
vind comerțul interior, raportul mi
nistrului de externe privind activi
tatea de politică ’ externă a guvernu
lui, și alte probleme.

Vii condamnări a manevrelor 
minorității rasiste de la Salisbury
NAIROBI 23 (Agerpres). — Kenya 

a condamnat așa-numitul „acord 
intern" încheiat recent intre regi
mul minoritar rasist rhodesian al 
lui Ian Smith și unii lideri „mode
rați" ai populației de culoare. într-o 
declarație dată publicității de agen
ția guvernamentală „K.N.A.", minis- 
strul kenyan al afacerilor externe, 
Munyua Waiyaki, a subliniat că 
Kenya privește „cu regret și amă
răciune" formalitățile întreprinse la 
Salisbury pentru a determina „func
ționarea unui fals guvern în Zim
babwe".

LONDRA 23 (Agerpres). — Minis
trul de externe britanic a respins

miercuri, în Camera Comunelor, o 
propunere în favoarea recunoașterii 
ca o „administrație de fapt" în 
Rhodesia a așa-numitului „consiliu 
executiv" creat recent in acest teri
toriu african. „Apreciem că acest 
consiliu*  este la fel de ilegal ca și 
regimul precedent ; guvernul trebuie 
totuși să ia în considerație faptul că 
el există, la fel cum a procedat și 
în cazul regimului lui Ian Smith" — 
a declarat ministrul britanic, care a 
spus, totodată,’că atunci cînd se va 
considera oportun este po ibil să aibă 
loc contacte între partea britanică și 
regimul ilegal de la Salisbury.

• „MEMORIA VI
ZUALĂ" A COMPUTE
RULUI. Principala calitate a 
dispozitivului de memorizare 
(cuplat cu un ecran) realizat 
recent de un grup de cercetă
tori de la Institutul tehnologic 
din Leningrad este o excelen
tă „memorie vizuală", fiind ca
pabil să efectueze fotografii e- 
lectronice. Este suficient ca a- 
supra unui obiect aflat în în
tuneric să se îndrepte o sursă 
de lumină, pentru ca, pri.n in
termediul câmpului vizual al e- 
cranului., să' se imprime instan
taneu imaginea acestui obiect 
pe niște plăci acoperite cu o 
soluție specială. Fotografiile e- 
lectronice prezintă avantajul că 
pot fi „depozitate" într-un 
mare număr intr-un spațiu re- 
strins, pot fi identificate cu 
mare rapiditate, se pot șterge 
cu ușurință etc. Cu acest dis
pozitiv se pot obține clișee fo- 
losindu-se atât sursele de lumi
nă obișnuite, cît și razele ul
traviolete, razele X și cele in- 
fraroșii. Principalele domenii 
de aplicabilitate : defectoscopia 
industrială și medicina.

® TELEVIZIUNEA SI 
CONTACTELE INTER
PLANETARE. Programele de
televiziune ar putea fi detecta
te de ființe de pe alte planete 
care populează cele 300 de sis
teme stelare ’ mai apropiate de 
Terra, afirmă intr-un număr 
recent ziarul britanic „Times". 
Presupunînd că eventualii lo
cuitori ai unor planete care 
gravitează în jurul stelelor a- 
flate la o distanță de pînă la 
25 de ani-lumină au la dispozi
ție o tehnologie care să cores
pundă cu cea de care vor dis
pune pămîntenii pînă la sfîrși- 
tul 'anului 2 000 și bineînțeles 
că sînt.. curioși, ei ar putea ob
serva prezența unei forme de 
viață inteligentă pe Terra, cu 
condiția de a capta semnalele 
emise de una din cele circa 
15 000 stații de televiziune cite 
există in prezent- pe globul te
restru. Pentru ca să decodeze 
aceste semnale, adică să vizua
lizeze programele noastre de 
televiziune, vor avea insă ne
voie de o antenă de 20 000 de 
ori. mai sensibilă decît cea mai 
puternică i și mai bună antenă 
concepută pînă acum de om. De 
aici se pot deduce cîteva din 
dificultățile de a ne semnala 
prezența în Univers...

© PREMIERĂ
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Adresez Excelenței Voastre profundele mele mulțumiri pentru mesajul 
de felicitare pe care mi l-ați transmis cu ocazia aniversării independenței 
depline a țării mele. Vă transmit urări de fericire personală, pentru dez
voltarea în continuare a excelentelor relații de prietenie și cooperare dintre 
țările noastre.

MASIE NGUEMA BIYOGO NEGUE NDONG
Președintele Comitetului Central

al Partidului Unic Național al Muncitorilor, 
Președintele pe viață constituțional al Republicii, 
Șeful statului și Guvernului Popular Revoluționar 

al Guineei Ecuatoriale

Cronica
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Islamice Pakistan, ambasa
dorul acestei țări la București, S. A. 
Moid, a oferit joi o recepție.

Au participat Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, Nicolae Nicolaescu. minis
trul sănătății. Gheorghe Petrescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
conducerii unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic. ★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a 
Zilei naționale a Republicii Elene, 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat, 
joi după-amiază, o manifestare cul
turală, în cadrul căreia Virginia

zilei
Câmpeanu, cercetător la Institutul 
de economie mondială, a împărtășit 
impresii de1 călătorie din această 
țară.

Au participat reprezentanți ai 
I.R.R C.S., Ministerului Afacerilor 
Externe și Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, un numeros pu
blic.

Au luat parte Dimitri Papadakis, 
ambasadorul Republicii Elene la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în sala Studio a Ateneului.Român 

a avut loc, joi, festivitatea decernă
rii premiilor Uniunii compozitorilor 
pe anii 1976 și 1977.

Premiul special a fost atribuit 
compozitorilor și profesorilor Dimi- 
trie Cuclin și Ioan D. Chirescu, 
eminente "personalități ale muzicii 
noastre, pentru activitatea deosebit 
de valoroasă în domeniul creației 
muzicale și educației artistice des
fășurate timp îndelungat.

(Agerpres)

PARIS 23 (Agerpres). — Președin
tele . Franței. Valery Giscard d’Es
taing, i-a invitat pe secretarul ge
neral al Partidului Comunist Francez, 
Georges Marchais, pe primul secre
tar al Partidului Socialist Francez, 
Franțois Mitterrand, și pe președin
tele Mișcării Radicalilor de Stingă, 
Robert Fabre, la convorbiri, în cursul 
săptămînii viitoare, in problema re
lațiilor dintre majoritate și opoziție 
— a anunțat, joi, la Paris un purtă
tor de cuvînt prezidențial.

Un comunicat ai Secretarului P.C.F. 
anunță că, „dornic să favorizeze, pe 
cit posibil, soluționarea celor mai 
urgente probleme ale țării, a căror 
amploare și gravitate au fost sub
liniate de alegerile legislative, Geor
ges Marchais a acceptat propunerea 
președintelui Republicii".

Au acceptat, de asemenea, invita
țiile. Francois Mitterrand, și Robert 
Fabre.

Pe de altă parte, au acceptat in
vitații similare adresate de președin-

tele Valery Giscard d’Estaing, liderii 
principalelor centrale sindicale din 
Franța. George Seguy (C.G.T.), și 
Edmond Maire (C.F.D.T.).

★
Președintele Franței, Valery Gis

card d’Estaing. a declarat miercuri 
seara, in cadrul unei alocuțiuni ra
diotelevizate, că cele „trei mari o- 
rientări" ale viitorului guvern vor 
trebui să urmărească redresarea ne
cesară a economiei, pentru restabi
lirea echilibrului și asigurarea ocu
pării forței de'muncă; intensificarea 
acțiunilor de justiție socială și redu
cerea inegalităților, îndeosebi prin 
creșterea sistematică a puterii de 
cumpărare a celor cu salariile cele 
mai mici ; limitarea birocratis
mului, prin dezvoltarea responsabili
tăților și atribuțiilor organelor locale. 
Președintele a spus, totodată, că va 
da viitorului guvern al Franței „mi
siunea de a pregăti calea spre o largă 
uniune națională".

șomajul în țările Piețpî comuneCrește
LUXEMBURG 23 (Agerpres). — 

Potrivit datelor provizorii publicate 
la Luxemburg de Oficiul de statistică 
al C.E.E.. în cele nouă țări membre 
erau, in luna februarie din acest an, 
6,26 milioane șomeri. Se precizează 
că în aceeași lună a anului trecut

erau 5,77 milioane persoane care nu 
aveau locuri de muncă. Datele ofi
ciului relevă, pe de altă parte, că 
cele mai mari rate ale șomajului 
s-au înregistrat în Irlanda — 9,8 la 
sută, Belgia — 8,2 la sută. Italia — 
8 la sută. Danemarca — 7,7 la sută.

agențiile d® presă
T

• SPORT • SPORT © SPORT ® SPORT

SAHJ

S-a încheiat Turneul internațional al României
La București s-a încheiat miercuri 

a 17-a ediție a Turneului internațio-- 
nai masculin de șah al României.

Cei 16 concurenți au încheiat fru
moasa lor întrecere in următoarea 
ordine : 1. Lew Alburt (U.R.S.S.). 10,5 
puncte ; 2. Victor Ciociltea (Româ
nia), 10 p. ; 3. Wolfgang Uhlmann 
(R.D.G.), 9,5 p. ; 4. Lubomir Ftaănic 
(R.S.C.). 9 p. ; 5. Valentin Stoica 
(România), 8,5 p. ; 6. Slavo Marja- 
novici (Iugoslavia), 8,5 p. ; Mihail 
Ghindă (România), 8 p ; 8. Emil Un- 
gureanu (România), 8 p. ; 9. Ion Bi- 
riescu (România), 8 p. ; 10. Nikola 
Pidevski (Bulgaria), 7,5 p. ; 11. Niko
lai Minev (Bulgaria). 7 p. 12. Jan 
Adamski (Polonia), 6 p. ; 13. Mihai 
Șubă (România). 6 p. ; 14. Peter Lu- 
kacs (Ungaria). 5,5 p. ; 15. Volodea 
Vaisman (România). 4,5 p. ; 16. Juan 
Bellon (Spania). 3,5 p.

în cadrul festivității de închidere, 
federația de specialitate a înmînat

premii tuturor concurentilor. Apoi au 
fost oferite'premiile speciale. Premiul 
„Scinteii" pentru cea mai frumoasă 
partidă a revenit lui Valentin Stoica, 
pentru modul în care a jucat în fala 
cîștigătorului turneului — pricinuind 
acestuia singura infringere din 
concurs. Ziarul nostru a mai oferit, 
de asemenea, cîteva premii speciale: 
șahistului sovietic Lev Alburt (pen
tru locul întîi). lui VV. Uhlmann (pen
tru cel mai combativ joc), lui S. Mar- 
janovici (pentru cel mai frumos atac) 
și lui I. Biriescu (pentru obținerea 
primei note de maestru internațio
nal). Din partea C.C. al U.T.C. au 
primit premii V. Ciociltea (pentru 
îndeplinirea normei de mare maestru 
international). M. Ghindă și E. Un- 
gureanu (pentru cea de-a doua notă 
de maestru internațional).

G. M.

Pentru încetarea ocupării ilegale 
a Namibiei de către Africa de Sud

Recomandări ale Consiliului O.N.U. pentru Namibia
LUSAKA 23 (Agerpres). — Reunit 

în ședință plenară la Lusaka. Consi
liul O.N.U. pentru Namibia a adoptat 
joi mai multe recomandări și un 
„program vizînd crearea unui stat în 
Namibia".

în perspectiva sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. asupra’ 
problemei Namibiei, consiliul a a- 
dopțat o recomandare care cere in

mod expres Consiliului de Securitate 
„să ia măsuri pentru a pune capăt 
ocupării ilegale a Namibiei de către 
Africa de Sud". Alte recomandări 
aprobate au ca obiect : stabilirea 
condițiilor și etapelor care vor asi
gura independența imediată și au
tentică a Namibiei, reafirmarea inte
grității teritoriale a Namibiei, refu
zul categoric al oricărei „reglemen
tări interne" în Namibia.

Premierul turc despre politica externă a țării sale
ANKARA 23 (Agerpres). — într-o 

declarație de politică externă făcută 
in parlament, primul ministru al 
Turciei. Biilent Ecevit, a relevat că 
linia generală a guvernului constă 
în „promovarea unei politici exter
ne deschise în accelerarea soluțio
nării problemelor existente".

în ce privește problema cipriotă, 
el a arătat că o consideră ca o ches
tiune separată de problemele directe 
existente între țara sa și Grecia. în 
același timp, guvernul turc aprecia
ză că ele pot fi examinate simultan, 
intrucît soluționarea uneia din aces
te probleme , ar influența favorabil 
rezolvarea celorlalte.

Biilent Ecevit a declarat că întâl
nirea sa de la Montreux cu primul 
ministru al Greciei, Constantin Ka
ramanlis, a fost deosebit de utilă. 
Cu acest prilej, a menționat el, s-a 
căzut de acord asupra metodelor ce 
urmează să fie folosite pentru eli
minarea deosebirilor existente între 
punctele de vedere ale celor două 
țări, asupra continuării dialogului 
dintre cei doi premieri, precum și a 
convorbirilor la nivel tehnic. El a 
subliniat că atunci „cînd nu au in
tervenit forțe străine, popoarele turc 
și grec nu au întâmpinat greutăți în 
soluționarea problemelor ivite în
tre ele".

BS Bl Bl SI

transmits

în campionatul mondial de hochei 
pe gheață (grupa B) de la Belgrad, 
joi echipa României a învins cu 
scorul de 8—0 (1—0, 5—0, 2—0) selec
ționata Ungariei, prin punctele mar
cate de Huțanu (2), Tureanu, Costea, 
Axinte (2), Nistor și Antal. în altă

partidă, selecționatele Elveției și Nor
vegiei au terminat la egalitate 6—6 
(1—3, 3—2, 2—1). Astăzi este zi de 
odihnă. Hocheiștii români vor întîlni 
simbătă echipa Iugoslaviei, prmînd 
ca duminică, în ultima zi, să joace în 
compania Poloniei.

Prima sesiune din acest 
an a Consiliului Uniunii In
terparlamentare se va desfâ?u- 
ra la Lisabona între 27 martie și 
1 aprilie. Pe agenda de lucru sint 
înscrise probleme ce privesc conti
nuarea eforturilor pentru înlătura
rea definitivă a colonialismului în 
lume, lupta împotriva cursei înarmă
rilor și pentru stabilirea unor pre
țuri echitabile Ia materiile prime 
furnizate de țările în curs de dez
voltare.

Ceremonia depunerii ju- 
râmîntului de către 
ședințele Suharto, reales în 
funcția de șef al statului pentru o 
nouă perioadă de cinci ani. a avut 
loc, joi, la Jakarta. în aceeași zi, 
parlamentul l-a ales pe Adam Ma
lik. fost . ministru al afacerilor ex
terne. în funcția de vicepreședinte 
al tării.

Primire. Den Siao-pin, vice- 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, l-a primit joi pe Frie- 
derich Zimmermann, prim-vicepre- 
sedinte al grupului parlamentar co
mun al U.C.D.—U.C.S. din Bundes- 
tagul vest-german. care se află în
tr-o vizită la Pekin. în cursul con
vorbirii s-a realizat un schimb de 
vederi în legătură cu diferite as
pecte ale situației internaționale ac
tuale.

Președintele Mowritoniei, 
Moktar Ould Daddah. a sosit într-o 
vizită de prietenie in Zair, la invi
tația președintelui Mobutu Șese

Seko. în convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat urmează să fie aborda
te aspecte ale evoluției și dezvoltă
rii raporturilor de cooperare bilate
rale. precum și unele probleme pri
vind situația politică din regiune și 
din lume. .

Primul ministru britanic 
în S.U.I. Președintele Statelor 
Unite, Jimmy Carter, l-a primit joi 
după amiază pe primul ministru al 
Marii Britanii, James Callaghan. 
După cum s-a precizat la Washington, 
întrevederea s-a referit îndeosebi la 
problemele economice. ’

Ambasada României la Maputo 
a organizat la rafinăria Petro- 
moc de la Matola o gală de fil
me documentare românești. Au 
fost prezenți muncitori și teh
nicieni mozambicani. precum și 
specialiști români care lucrează 
la rafinărie. Filmele prezentate 
au fost urmărite cu viu interes 
și s-au bucurat de aprecieri 
elogioase din partea celor pre
zenți.

Televiziunea argentiniană „Te- 
leshow" a transmis o emisiune 
consacrată României, in cadrul 
căreia au fost prezentate unele 
aspecte privind istoria și geo
grafia, frumusețile turistice, sta
țiunile balneare și de tratament 
din tara noastră, date ilustrate 
cu diapozitive și secvențe din 
filmul „România, (ara turismu
lui romantic".

Convorbiri iugoslovo-ce- 
hoslovace. La Bel®rad s-au în- 
cheiat convorbirle dintre Miloș Mi- 
nici, vicepreședintele Qonsiliului Exe
cutiv Federal, secretar,federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, 
și ministrul de externe al Cehoslova
ciei, Bohuslav Chnoupek, Cei doi mi
niștri și-au exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea cooperării bilaterale.

Nfî^ociori. In localitatea Cairo 
de Sebha din Jamahiria Libiană se 
desfășoară incepînd de joi negocieri 
între reprezentanți ai guvernului 
ciadian și reprezentanți ai‘Frontului 
de eliberare națională a Ciadului 
(FROLINAT), în încercarea de a se 
ajunge la o reconciliere națională în 
Ciad, transmite agenția France 
Presse. La această întîlnire participă, 
de asemenea, reprezentanți ai' Ja- 
mahiriei Libiene, Sudanului și Ni
gerului.

Vizita ministrului polo
nez de externe m Austria. 
La Viena s-au încheiat convorbirile 
dintre ministrul de externe al 
Austriei, Willibald Pahr, și ministrul 
de externe al Poloniei, Emil Woj- 
taszek. în comunicatul dat publicității, 
cele două părți și-au exprimat dorința 
de a întreprinde eforturi în vederea 
.traducerii în viață a tuturor prevede
rilor Actului final de la Helsinki.

Tonajul global al nave
lor comerciale lansate în 
întreaga lume în cursul anului 
trecut a scăzut cu aproape 20. la 
sută față de nivelul atins în 1976 — 
se arată în raportul anual publicat 
la Londra de „Lloyds Register of 
Shipping". Raportul precizează că to

talul de 27,5 milioane de tone reali
zat in 1977 pe șantierele navale ale 
diferitelor țări reprezintă cel mai 
scăzut nivel al construcțiilor de nave 
înregistrat pe plan'mondial începînd 
din anul 1972.

La o săptâmînă do la ră
pirea Iui fîldo Moro, președin
tele Consiliului Național al Parti
dului Democrat-Creștin din Italia, 
ancheta organelor judiciare și cerce
tările poliției nu au dus la desco
perirea nici unui indiciu cu privire 
la locul în care se află liderul de- 
mocrat-creștin și nici in legătură cu 
autorii actului terorist.

0 nouă scădere a cursu
rilor dolarului a fost înregistra
tă joi la bursele occidentale de de
vize. Specialiștii remarcă faptul că 
la bursa din Tokio raportul de$ 
schimb a .ajuns Ia un dolar pentru 
230 de yeni — cel mai favorabil de
vizei nipone în întreaga perioadă de 
după al doilea război mondial, ni
vel care mai fusese atins și la 17 
martie. Banca Japoniei a achizițio
nat între 200 și 250 milioane dolari 
pentru a preveni scăderea monedei 
americane sub acest nivel. Interven
ția instituției bancare din Tokio a 
fost determinată de temerile că o 
nouă creștere a valorii yenului va 
crea serioase dificultăți pentru ex
porturile de produse japoneze.

Mareea neagră, formată in 
urma eșuării, acum o săptămînă, în 
apropierea țărmului francez al Medi- 
teranei, a petrolierului liberian 
.,Amoco Cadiz", amenință cu dispari
ția a 25 000 de păsări marine. Mareea 
neagră s-a extins miercuri, amenin- 
țind șl insula normandă Cotentin. 
Cele peste 180 000 tone de petrol con
tinuă să se disperseze pe o supra
față de aproximativ 200 km p în larg. 
Uriașa pată de petrol a atins margi
nea unui grup de șapte insule, re
zervație pentru pășările marine.

cieni francezi au reușit recent 
la separatorul de izotopi al 
Centrului european de cerce
tări nucleare (C.E.R.N.) de la 
Meyrin—Geneva să realizeze 
prima observare a unei radia
ții optice a elementului fran
cium. Agenția France Presse 
subliniază că este vorba de o 
„premieră științifică" așteptată 
aproape 40 de ani. de când Mar
guerite Perey, colaboratoare a 
lui Joliot Curie, descoperise a- 
cest metal alcalin ' — francium. 
Franciumul ocupă poziția 87 în 
tabelul lui Mendeleev și nu 
poate fi produs decît în canti
tăți extrem de reduse, prin 
bombardarea uraniului cu fas
cicule de protoni și prin sepa
rarea imediată a izotopilor pro
duși, intre care actinium-227, 
din care derivă franciumul. O 
dificultate în plus este dată de 
faptul că viața acestui element 
este de numai cîteva minute, 
el dezintegrindu-se foarte re
pede.

• ENERGIA MUSO- 
NILOR. Vinturile musonice 
au fost puse pentru prima 
dată... la lucru. O turbină ex
perimentală, creată de specia
liștii laboratorului național de 
aeronautică din Bangalore (In
dia), funcționează ca urmare a 
energiei declanșate de musoni.' 
Experții indieni consideră că, 
pornindu-se de la acest tip de 
turbină, care deocamdată este 
de putere mică, se vor crea 
turbine de mai mare capacitate, 
contribuind astfel la satisface
rea necesităților de energie ale 
țării.

© MOTOR HIDRAU
LIC. Printre cele mai noi rea
lizări ale constructorilor de ma
șini din Gdansk (Polonia) se 
evidențiază un motor hidraulic-, 
de un tip cu totul nou. în com
parație cu motoarele tradițio
nale cu piston, noul motor este 
de 4—5 ori mai . mic și mai 
ușor, deși are aceeași putere. 
Alcătuit din numai 19 elemente 
ușor de construit, motorul hi
draulic este în prezent utilizat 
pe un vas de pescuit-, realizat 
de șantierele navale din Ustka. 
Specialiștii apreciază că dome
niile sale de aplicație se vor 
lărgi considerabil, ca urmare a 
multiplelor avantaje pe care le 
prezintă.

© „TIERRA DE FUE- 
GO“ : CÎNTECELE LUP
TEI PENTRU LIBERTATE. 
Sînt șase tineri chilieni, pe care 
lovitura de stat din septembrie, 
1973 i-a făcut să ia drumul exi
lului : Pedro 22 de ani." Daniel 
24, Pato 26, Roberto 21, Manuel 
25 și Jorge... 16. Ceea ce i-a 
unit au fost pasiunea pentru 
muzică și idealul de a lupta 
pentru un Chile democratic. 
Așa s-a născut „Tierra de fue- 
go“ (Țara focului), un ansam
blu muzical, al cărui repertoriu 
aduce pe scenele lumii mesa
jul luptătorilor chilieni pentru 
libertate.

©IDENTIFICARE 
FĂRĂ GREȘ... Constatând 
că și-a pierdut hîrtiile de iden
titate în ajunul recentului scru
tin din Franța, pictorul Claude 
Marechal a găsit totuși un mij
loc ingenios de â-și îndeplini 
datoria civică. El s-a prezentat 
la biroul de vot cu un. catalog 
al ultimei sale expoziții și, 
pentru a înlătura orice urmă 
de îndoială, a executat pe loc 
trei desene, pe care le-a oferit 
membrilor comisiei electorale...
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