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Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri după-amiază. pe 
Daniel Narcis Mtonga Mloka, amba-
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Prilejuind o amplă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit

în paginile II și IV

pe ambasadorul Tanzaniei
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Unite Tanzania la 
București, în vizită de rămas 
bun, in legătură cu încheierea

misiunii sale în țara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

CUVlNTAREA

Lucrările Plenarei 
Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

și profundă
dezbatere a principalelor probleme
ale dezvoltării economice și sociale
------------------------- ,------------------------------- .------------------------------------------------------

a țării, ale perfecționării cadrului
organizatoric de participare a clasei
muncitoare la conducerea societății

ieri și-a Încheiat lucrările

Plenara Consiliului
Național

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

INSĂMINȚAREA PORUMBULUI

în ultimele zile, ritmul însămințării porumbului s-a intensificat. Ca 
urmare, suprafețele semănate pină ieri au ajuns la 1 868 000 hectare — 
ceea ce reprezintă 73 la sută din prevederi. în județele Covasna, Buzău. 
Dîmbovița și Vrancea semănatul porumbului s-a incheiat, iar în județele 
Tulcea, Brăila și altele 
prafețe.

Timpul este înaintat 
dețele in care semănatul 
va, Botoșani ș.a. — să se acționeze energic in vederea accelerării ritmu
lui de lucru. în acest scop, organele și organizațiile de partid, consiliile 
populare și conducerile unităților agricole au datoria să asigure 
organizare a muncii, folosirea din plin 
ce au mai rămas din această lună să 
unitățile agricole, in toate județele.

— această lucrare se execută pe ultimele su-

și de aceea este necesar ca, îndeosebi în ju- 
porumbului este intirziat — Iași, Bacău, Sucea-

a utilajelor, astfel incit in 
se încheie insămințările în

buna 
zilele, 
toate

au Încheiat semănatul
Județul

♦

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către Comitetul ju
dețean Buzău al P.C.R. se rapor
tează că oamenii muncii de pe o- 
goarele acestui județ au incheiat 
campania însămînțărilor de primă
vară in ziua de 25 aprilie.

Organele' și organizațiile de par
tid — se arată în telegramă — con
siliile populare, toți oamenii mun
cii din întreprinderile 
stat, stațiunile pentru 
agriculturii, unitățile 
acționînd cu dăruire și abnegație, 
au desfășurat o vastă activitate 
pentru folosirea intensivă a mijloa
celor mecanice și a timpului bun

Buzău

agricole de 
mecanizarea 
cooperatiste,

de lucru, ceea ce a permis 
realizeze, in timpul optim, concomi
tent cu insămințarea suprafeței de 
96 000 hectare cultivate cu porumb, 
si celelalte lucrări de sezon.

Exprimăm și cu acest prilej cele 
mai fierbinți mulțumiri ale comu
niștilor, ale tuturor oamenilor mun
cii din județul Buzău pentru spriji
nul permanent, neprecupețit pe care 
ni-1 acordați, pentru clarviziunea 
științifică cu care conduceți desti
nele patriei noastre socialiste, asi- 
gurîndu-vă că vom munci cu toată 
răspunderea și dăruirea pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea și de Confe
rința Națională ale partidului.

să se

Județul Dîmbovița• »
rîrea, noastră fermă de a nu pre
cupeți nici un efort, de a munci cu 
pasiune și spirit revoluționar pen
tru infăptuirea înțeleptei politici a 
partidului, de a acționa sub semnul 
unei exemplare mobilizări, al cali
tății și eficienței maxime, pentru 
materializarea tuturor sarcinilor ce 
ne revin in acest al treilea an al 
cincinalului revoluției tehnico-știin- 
tifice, pentru a ne îndeplini anga
jamentele asumate în întrecerea 
socialistă, astfel ca în județul nostru 
agricultura să devină un sector mo
del, de înaltă productivitate, un 
izvor nesecat al recoltelor bogate.

Muncind cu dăruire și pasiune, 
lucrătorii ogoarelor din județul 
Dîmbovița, in frunte cu comu
niștii, au raportat in ziua de 25 a- 
prilie încheierea însămințării po
rumbului.

într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R. se arată : Vă 
asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sen
timentele de profundă satisfacție și 
mîndrie patriotică, de care sintem 
animați, exprimă pe deplin hotă-

Județul»
muncii din agricultura 
Vrancea au raportat 

26 aprilie terminarea se- 
porumbului pe cele

Vrancea
Oamenii 

județului 
in ziua de 
mănatului 
37 00U hectare planificate. De ase
menea, au fost încheiate lucrările 
în viticultură, unde s-au plantat 
peste 1100 hectare și s-au moder
nizat peste 2 000 hectare viță de vie.

într-o telegramă adresată, cu a- 
cest prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Comitetul 
județean Vrancea al P.C.R. se spu
ne : Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom face totul pentru

efectuarea la timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor de întreținere, 
funcționarea normală a sistemelor 
de irigații, pentru întărirea ordinii 
si disciplinei, realizarea și depăși
rea producțiilor agricole vegetale și 
animale planificate, sporind astfel 
contribuția județului nostru la mai 
buna aprovizionare a industriei cu 
materii prime și a populației cu 
produse agroalimentare, corespun
zător sarcinilor stabilite de Congre
sul al XI-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național al 

Oamenilor Muncii a dezbătut pro
bleme de mare însemnătate. Ra
poartele și proiectele de lege care 
au fost discutate atestă cu putere 
că hotărîrile Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale, atit 
în ce privește dezvoltarea eco- 
nomico-socială, cît și perfecțio
narea conducerii tuturor sectoare
lor de activitate, se înfăptuiesc cu 

y succes.
■- Intr-adevăr, avem rezultate bune 
tn realizarea programului elabo
rat de Congresul al XI-lea privind 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
patriei noastre spre societatea co
munistă. Nu mă voi referi la pri
mii doi ani ai cincinalului, deoarece 
sint cunoscute realizările obținute; 
ele demonstrează că planul cinci
nal corespunde pe deplin capacită
ții creatoare a clasei noastre mun
citoare, a tuturor oamenilor mun
cii, că dispunem de tot ce este 
necesar pentru a-1 realiza cu suc
ces, chiar cu o depășire, așa cum, 
de altfel, s-a și întîmplat în primii 
doi ani ai cincinalului. Aceasta va 
asigura ridicarea țării noastre pe o 
nouă treaptă de dezvoltare eco- 
nomico-socială, creșterea într-un 
ritm mai rapid a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului 
popor — esența, pînă la urmă, a 
societății socialiste pe care o edifi
căm, țelul suprem al politicii parti
dului nostru comunist, care face 
totul pentru ca. odată cu dezvol
tarea forțelor de producție, să se 
asigure bunăstarea și fericirea în
tregii națiuni. (Aplauze puternice).

Și pe primul trimestru al celui 
de-al treilea an al cincinalului, 
anul 1978, planul producției indus
triale s-a realizat cu succes, în pro
porție de 101,4 la sută. în general, 
s-au obținut rezultate satisfăcătoa
re și în celelalte sectoare de acti
vitate, inclusiv la indicatorii de 
creștere a productivității muncii, ai 
eficienței economice ș.a.m.d. Deși 
pe acest trimestru nu am realizat 
pe deplin programul de investiții, 
putem spune că rezultatele, pe an
samblu, sînt pozitive.

Toate aceste probleme au fost 
însă dezbătute pe larg în adună
rile generale care au avut loc la 
începutul anului. S-au stabilit noi 
măsuri, în fiecare întreprindere, în 
fiecare unitate, pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a planu
lui pe acest an.

Atrag însă atenția că neajunsu
rile ce s-au manifestat în primul 
trimestru al acestui cin, mai cu 

seamă la indicatorii de ordin ca
litativ — cuprinzîndu-i aici' și pe 
cei tehnico-economici — necesită 
o preocupare mai susținută din 
partea tuturor consiliilor de con
ducere ale ministerelor pentru 
lichidarea grabnică a lipsurilor și 
desfășurarea în cele mai bune con
diții a întregii activități. în felul 
acesta vom asigura îndeplinirea și 
depășirea planului, înfăptuirea tu
turor angajamentelor asumate de 
oamenii muncii cu prilejul adună
rilor generale din primul trimestru 
al acestui an.

în general, se poate spune că a- 
dunările generale s-au desfășurat 
la un nivel înalt, demonstrînd 
preocuparea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, pentru perfecționarea activi
tății lor, hotărîrea de a contribui 
într-o măsură tot mai însemnată la 
bunul mers al fiecărei unități, în- 
deplinindu-și rolul pe care îl au 
in realizarea producției materiale, 
atit in calitate de proprietari ai 
mijloacelor de producție, de pro
ducători direcți, cit și de benefi
ciari a tot ceea ce se realizează.

Doresc ca și la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Mun
cii să exprim aprecierea conduce
rii partidului și statului pentru ni
velul înalt al. adunărilor generale, 
pentru preocuparea colectivelor de 
oameni ai muncii, a consiliilor oa
menilor muncii în vederea perfec
ționării întregii noastre activități. 
Aceasta demonstrează că clasa 
noastră muncitoare își îndeplineș
te în cele mai bune.condiții rolul 
de forță politică conducătoare a 
societății socialiste. (Aplauze pu
ternice).

S-a realizat în practică hotărîrea 
adoptată de Congresul consiliilor 
oamenilor muncii,. ca și de plena
ra din toamna anului trecut a Con
siliului Național cu .privire la re
organizarea consiliilor oamenilor 
muncii și asigurarea participării 
într-o mai mare măsură în aceste 
consilii a reprezentanților clasei 
muncitoare, ai oamenilor muncii, 
precum și la alegerea în funcția 
de președinte al consiliului a 
secretarului comitetului sau orga
nizației de partid. Aceste măsuri 
de îmbunătățire a organizării con
siliilor oamenilor muncii, a birou
rilor executive, a conducerii colec
tive a unităților noastre au o im
portanță deosebită, ele asigurînd 
ridicarea pe o treaptă superioară 
a democrației muncitorești, a parti
cipării la conducere a maselor de 
oameni ai muncii.

în acest sens trebuie interpreta
tă și hotărîrea pe care am adop

tat-o ieri cu privire la îmbunătă
țirea compoziției consiliilor de 
conducere ale ministerelor, prin 
care se asigură o mai mare parti
cipare a reprezentanților clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii 
care lucrează nemijlocit în pro
ducție, în organele de conducere 
ale ministerelor și ale altor orga
nisme centrale. Se poate spune că, 
de fapt, prin aceste măsuri, intro
ducem pentru prima oară în mod 
activ în conducerile ministerelor 
reprezentanți direcți ai oamenilor 
muncii din întreprinderi — ceea ce, 
fără îndoială, constituie un eveni
ment important în dezvoltarea de
mocrației noastre, cît și în perfec
ționarea conducerii, în apropierea 
conducerii ministerelor de unitățile 
economice. (Aplauze puternice).

Toate aceste măsuri demonstrea
ză în mod pregnant că partidul 
nostru, Comitetul său Central, gu
vernul acționează cu fermitate 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului adoptat de Congresul al 
XI-lea, care, după cum se știe, 
acordă o atenție deosebită și un 
loc important creării cadrului or
ganizatoric de participare la con
ducere a maselor ' de oameni ai 
muncii, fără deosebire de națio
nalitate, a clasei muncitoare, a, în
tregului nostru popor. Măsurile a- 
doptate vor duce la dezvoltarea 
democrației întregii noastre socie
tăți, vor intensifica participarea 
tot mai activă a întregului nostru 
popor la făurirea conștientă a vii
torului său liber, independent, a 
viitorului său comunist. (Aplauze 
puternice, prelungite).

în același timp, problemele pe 
care le-am dezbătut ieri și astăzi 
în cadrul ple.narei Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii urmă
resc înfăptuirea în viață a hotărî- 
rilor plenarei Comitetului Central 
din primăvara acestui an cu privi
re la perfecționarea planificării și 
conducerii întregii activități eco- 
nomico-sociale. Aceste măsuri ur
măresc să așeze pe o bază nouă 
conducerea tuturor unităților eco- 
nomico-sociale, punînd la temelia 
acesteia principiul autoconducerii 
și autogestiunii care presupune ca 
fiecare unitate, fiecare colectiv de 
oameni ai muncii să poarte răs
punderea directă și nemijlocită 
pentru mijloacele și bunurile în
credințate de societate — parte a 
proprietății întregului popor. Ad
ministrarea de către oamenii mun
cii a tuturor unităților trebuie să 
asigure obținerea unor producții 
superioare, creșterea eficienței eco
nomice, sporirea valorii nou create.

Așa <him am menționat și la ple
nară, toate aceste măsuri se înfăp
tuiesc în cadrul conducerii pe baza 
planului național unic, în spiritul 
principiilor centralismului demo
cratic, care presupune atît auto- 
conducere și autogestiune. cît și 
obligativitatea pentru toate unită
țile, pentru toți oamenii muncii, 
pentru toți cetățenii patriei de a 
îndeplini întocmai prevederile pla
nului unic, ale legilor, ale hotărî- 
rilor de partid și de stat. în a- 
cest context trebuie înțelese mă
surile de perfecționare a con
ducerii și planificării activității e- 
conomico-sociale. Ele urmăresc să 
stimuleze energia creatoare a ma
selor largi populare, să asigure pro
gresul economic-social mai rapid 
al patriei noastre, ridicarea Româ
niei pe o treaptă superioară de 
dezvoltare într-un ritm tot mai 
accelerat. Obiectivul nostru este 
depășirea în cincinalul următor a 
stadiului de țară în curs de .dez- 
vo’ltare,'ridicarea la nivelul unei 
țări cu o dezvoltare economico-so- 
cială medie, creșterea puternică a 
bazei tehnico-materiale a socie
tății și ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Măsurile «stabilite au în vedere 
să se treacă cu hotărâre, de la în
ceputul anului viitor, la conduce
rea fiecărei unități pe bază de 
plan și de buget propriu, care să 
reflecte folosirea la maximum a 
capacităților de producție, a mij
loacelor materiale și financiare. 
Este necesar ca fiecare unitate 
să-și asigure, prin activitatea pro
prie, buna desfășurare a produc
ției, veniturile necesare pentru re
tribuție și pentru celelalte chel
tuieli de producție și sociale, pre
cum și contribuția corespunzătoa
re la bugetul statului, ca parte a 
fondului general pentru dezvoltare 
și satisfacerea celorlalte necesități 
ale societății.

Așezarea pe o bază nouă a unor 
indicatori, trecerea de la producția 
globală Ia producția netă ca indi
cator de bază constituie o conse
cință a autoconducerii și autoges
tiunii, a existenței planului și bu
getului de venituri și cheltuieli ale 
fiecărei unități. Pe bună dreptate, 
mulți tovarăși au subliniat în ca
drul discuțiilor că trecerea la va
loarea producției nete trebuie să 
dea posibilitatea să urmărim în
deaproape cu ce cheltuieli reali
zăm producția și ce am creat nou 
în activitatea dintr-o perioadă 
dată.

Este de înțeles pentru toată lu

mea că valoarea producției globa
le nu dă posibilitatea să se urmă
rească în mod corespunzător efor
turile pentru creșterea mai accen
tuată a valorii nou create, a ceea 
ce se produce nou în societate — 
singura valoare care este de natu
ră să ajute la dezvoltarea mai ra
pidă a societății, la creșterea nive
lului de trai al poporului. Or, a 
alerga după o producție globală 
care să cuprindă cheltuieli mate
riale mari — tinzîndu-se uneori 
chiar spre umflarea acestor chel
tuieli — înseamnă, de fapt, în mod 
voit sau nevoit, a împinge la re
ducerea valorii nou create, la lipsă 
de preocupare pentru valoarea 
nou creată.

Este evident că în această pri
vință avem multe lucruri de făcut. 
Trebuie să fie clar că toate unită
țile, toate consiliile oamenilor mun
cii, consiliile ministerelor au dato
ria să ia măsuri ca, în activitatea 
lor, să urmărească reducerea con
tinuă a cheltuielilor materiale de 
producție, a consumurilor de ma
teriale și creșterea ponderii pro
ducției nete, a valorii nou create 
în totalul producției ce se reali
zează într-o perioadă d.ată.

Am mai atras atenția asupra u- 
nor aspecte legate de consumurile 
materiale mari. Aș da din nou ca 
exemplu consumul de metal. Noi 
avem întreprinderi care dintr-o 
tonă de metal obțin un produs fi
nit de 450 kg, uneori chiar mai pu
țin ; desigur, avem și multe între
prinderi cu rezultate bune. Dar fa
ceți singuri socoteala ce pagubă u- 
riașă înregistrează o întreprindere 
și cît pierde societatea prin faptul 
că 550 kg de metal, pentru care 
s-a depus munCă și s-a cheltuit, 
sînt aruncate, retrimise la retopit 
ca materie primă. Orice' procent 
de folosire mai bună a metalului 
înseamnă în fond o creștere a pro
ducției nete, a valorii nou create, 
reducerea risipei. Deci trebuie să 
înțelegem că nu consumul de mun
că trecută aduce venit — dimpo
trivă, aceasta diminuează avuția 
națională — ci numai munca nouă 
adăugată, valoarea nou creată con
tribuie la creșterea venitului na
țional, a bogăției patriei, a mijloa
celor de dezvoltare generală a so
cietății, Ia ridicarea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului 
nostru.

Avem rezerve mari ca, din ace
eași tonă de material, să obținem o 
producție superioară, de înaltă teh
nicitate și calitate. S-a arătat aici
(Continuare in pag. a III-a)

Gînd de primăvară 
pe pămîntul frăției

Primăvara, cînd se
vele dătătoare de via
tă urcă in crengi și in 
muguri, cind cerul își 
revarsă luminile-n 
inimi. de parcă ar 
vrea să ne simțim 
mai aproape de pă- 
mînt. noi oamenii a- 
cestui pămint obiș
nuim uneori să ne fa
cem ordine prin curți 
si prin grădini, prin 
■gîndurile și sentimen
tele noastre. Stă in 
natura ființei umane, 
mereu iscoditoare de 
sensuri și semnifica
ții. să rinduiască in 
jurul locului unde și-a 
înfipt rădăcinile, pen- 
tt'u a găsi răspunsuri 
la întrebările trecutu
lui. prezentului și vii
torului : oare de unde 
venim, ce rosturi a- 
vem si încotro ne în
dreptăm 7

...Bătrînul meu — pe 
atunci. după război, 
încă nu avea patru
zeci de ani împliniți 
— s-a întors prea tir- 
ziu în satul natal : a- 
ducea cu el. de la 
oraș, povara sărăciei 
si a unei boli necru
țătoare. Pe atunci și 
pe acolo pămintul se 
măsura în iugăre. Noi 
aveam doar atît cît să 
ne ajungă să-i acope
rim pe tata, pe buni
cul. pe străbunicul și 
pe cei care i-au pre
cedat ; pămint argilos. 
amestecat cu lut. mai 
roditor doar in anii 
revărsărilor de primă
vară. Și mai aveam 
un alt petic de pă
mint. abia depășind 
mărimea unei pălării 
verzi de secții, prea 
puțin pentru rădăcini
le noastre dornice să 
ne hrănească tulpinile 
tinere.

Nevoile i-au gonit 
pe părinți la' oraș 
pentru a deveni sluji
tori pe la casele mari. 
Mama, istovită de 
muncă, venea palidă 
ca rufele spălate, ne 
cerea caietele de teme 
pentru acasă și se uita 
la acele semne înși
ruite pe hîrtie. miste

rioase pentru ea (eu, 
tîncul ajuns in clasa 
a cincea. eram prima 
și cea mai ..cultivată" 
minte din familie, 
după multe generații); 
acele semne pentru 
noi au început să spu
nă din ce in ce mai 
mult despre binele si 
relele lumii în care 
trebuia să ne descur
căm pe atunci.

Deși legați de pă
mint prin gînduri și 
sentimente, ne-am în
depărtat de el. aveam 
alte treburi : oamenii 
din jurul nostru care 
se apropiau de noi.

însemnări de
ORBÂN Ferenc

meșteri și dascăli, 
ne-au învățat cum să 
ținem ciocanul, ce e 
un circuit închis, cine 
au fost Marx. Lenin, 
Eminescu. Petbfi. E- 
nescu și Bartok. Apoi 
ne-au invătat limbajul 
conștiinței, al apropie
rii de oameni. între- 
bindu-i sau asteptînd 
răspunsuri din partea 
lor la întrebările noas
tre.

Datorită noilor rîn- 
duieli sociale, libertă
ții și egalității dobîn- 
dite prin lupta între
gului popor, am do- 
bindit tot ceea ce ne 
aparține acum și ne 
bucură, dreptul de a fi 
noi înșine, făcîndu-ne 
ceea ce sintem : am 
ieșit din sărăcie, avem 
case și cărți Si con
vingeri si siguranța 
rostului in tara noas
tră mereu mai înflo
ritoare. Fratele meu 
s-a legat de mașinile 
lui atotștiutoare și de 
metalul pe care-1 mo
delează după voia si 
imaginația sa ; eu mă 
zbat printre literele 
înșiruite pe hîrtie. al 
căror sens încerc să-l 
descifrez ori să-l am
plific pentru semenii 
mei, maghiari ori ro

mâni. deopotrivă, gin- 
dul și răspunderea 
pentru scris socotind-o 
răspundere fată de 
tară, fată de cultura 
noastră socialistă că
reia ii sint dator pen
tru întreaga mea alcă
tuire scriitoricească, 
a ti ta cit o fi ea de 
trainică și bună.

Dar uneori, mai cu 
seamă primăvara, ne 
cuprinde un dor nebun 
de pămint, de iarbă, 
și atunci ne oprim toc
mai pe malul Tirnavei. 
unde ascultăm cu în
fiorare murmurul anei, 
șoaptele vintului stre
curat printre tufe de 
răchită...

Și simțim încă o da
tă că pămintul e al 
nostru, al tuturor, in
diferent de naționali
tate. români, maghiari 
sau germani, cu toții 
fiii acestei țări în care 
ne bucurăm cu totii de 
deplină egalitate, din 
toate punctele de ve
dere. in care muncim 
infrătiti si în care 
oamenii sînt apreciati 
după munca si efortu
rile lor ; pămint mă
surat acum nu în iu- 
găfe. ci cu certitudi
nea că avem parte de 
el. că ne aparține tu
turor. chiar dincolo de 
colina argiloasă ames
tecată de lut și cu o- 
semintele truditorilor 
strămoși, dincolo de 
dealul Bălăușerului, 
dincolo de Piatra Cra
iului. peste Carpati 
pină la Marea cea 
mare și pină la Du
năre... Iar în acest pă
mint. muncit în fră
țească înțelegere care 
deopotrivă ne hrăneș
te. în care ne găsim 
trecutul, și sensurile 
viitorului, in acest pă
mint al patriei dragi 
stau înfipte trainic 
rădăcinile noastre co
mune : prin aceste ră
dăcini. pe care nimeni, 
niciodată, nu le poate 
smulge si nici tăgădui, 
urcă mereu, spre sla
va zilei de azi. seve 
dătătoare de viată in 
crengi și în muguri.
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LUCRĂRILE plenarei consiliului national al oamenilor MONCil
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

ION AVRAM
Lucrările actualei plenare a 

Consiliului Național al Oame
nilor Muncii supun discuției 
materiale de o deosebită impor
tanță. Ele constituie prilejul unei 
analize pline de răspundere asu
pra modului cum se transpun in 
viață hotăririle Congresului al 
XI-lea al partidului nostru, ale 
Conferinței Naționale, orientă
rile stabilite de secretarul . ge
neral a! partidului pentru per
fecționarea formelor și metode
lor de organizare și conducerea 
economiei.

Analiza pe bază de bilanț a- 
rată că am încheiat cel de al 
doilea an al actualului cincinal, 
inregistrînd o creștere de 12,8 
la sută față de realizările anului 
1976.

Acționind sub impulsul ideilor 
înnoitoare expuse de secretarul 
general al partidului la aduna
rea generală a oamenilor mun
cii de la întreprinderea de ma
șini grele, întreprinderile con
structoare de mașini au încheiat 
primul trimestru al anului in 
curs cu o depășire la producția 
industrială de circa 42p miliar
de lei, atingind o creștere de 
12.7 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut .

în cursul trimestrului au fost 
puse în fabricație 233 produse 
noi și reproiectate, destinate 
acoperirii mai complete a ne
cesităților economiei naționale, 
cit și obținerii unei valorificări 
superioare a metalului și a eco
nomisirii energiei. Ponderea 
produselor noi și modernizate 
in totalul producției marfă fa
bricate s-a ridicat la finele ce
lor 3 luni ale anului la 35 la 
sută.

Trebuie insă să scot în evi
dență faptul că. in activitatea 
unor întreprinderi, a unor cen
trale industriale și a ministe
rului, se mențin serioase nea
junsuri, care diminuează efi
ciența acestor rezultate, poziti
ve. Nu putem fi mulțumiți de 
nivelul folosirii capacităților de 
producție, de ritmul punerii in 
funcțiune a noilor capacități. 
Producția fizică planificată nu 
s-a realizat integral și au per
sistat lipsuri in pregătirea teh
nologică . a fabricației și asimi
larea de produse noi. in nive
lul calității unor produse, in 
cooperarea dintre întreprinderi.

Desigur că majoritatea aces
tor neajunsuri ar fi putut fi 
evitate clacă in activitatea noas
tră, a consiliilor oamenilor 
muncii la toate nivelurile, ar fi 
stat cu mai multă exigență și 
combativitate analiza și măsu
rile operative pentru realizarea 
producției fizice, a fondului de 
marfă pentru export, lfehidînd 
perturbațiile determinate de 
greutățile apărute in aprovizio
narea tehnico-materială. în im
portul de producție și în coope
rările interuzinale.

Țim să arăt că instituționali- 
zarea adunărilor generale ale 
oamenilor muncii, precum și 
cursul nou imprimat. activității 
organelor de conducere colecti
vă din inițiativa secretarului 
general al partidului, au determi
nat creșterea contribuției mase
lor la conducerea gestiunii eco- 
nomico-financiare a unităților, 
sporirea competentei în luarea 
deciziilor, constituind o expresie 
evidentă a procesului de perfec
ționare continuă a democrației 
muncitorești din tara noastră.

în cadrul măsurilor initiate de 
partid pe linia perfecționării 
continue a formelor si metode
lor de organizare si conducere 
a societății se înscrie si proiec
tul legii supus dezbaterii Plena

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MAGDALENA FILIPAȘ

Aș vrea să-mi permiteți ca, 
înainte de a mă referi la con
ținutul documentelor supuse 
dezbaterii, să mă folosesc de 
acest prilej pentru a exprima, 
mult stimate tovarășe secretar 
general, deosebita prețuire ce 
v-o purtăm pentru tot ceea ce 
faceți, pentru bunăstarea și fe
ricirea poporului, pentru modul 
cum v-ați închinat întreaga via
tă binelui intregii națiuni. De 
asemenea, doresc să exprim ad
mirația. deplina satisfacție pen
tru noua solie întreprinsă in 
S.U.A.. unde, neprecupețind e- 
fort si timp, ați acționat, cu 
demnitate, deosebită pricepere, 
ați făcut, ca prestigiul României 
să cunoască noi înălțimi, ati dat 
o nouă dovadă de dragoste si 
grijă pentru poporul român, 
pentru pacea și dreptatea lumii, 
demonstrînd încă o dată con
vingător, poziția dumneavoastră 
fermă de patriot si internatio
nalist adevărat.

Referindu-mă la dezvoltarea 
relațiilor economice cu S.U.A. și 
cu alte state trebuie să subli
niez că și noi, Centrala indus
triei bumbacului, avem foarte 
mult de făcut pe linia înfăptui
rii indicațiilor date de tovară
șul secretar general. în primul 
rind trebuie să cunoaștem te
meinic cerințele pieței și să a- 
daptăm producția la acestea. 
Avem de găsit soluții pentru a 

rei Consiliului National al Oa
menilor Muncii, cu privire la or
ganizarea si conducerea unități
lor socialiste de stat, precum si 
propunerile privind imbunătă«- 
tirea organizării consiliilor de 
conducere ale ministerelor.

Noile acte normative, asigu- 
rind participarea sporită a tutu
ror categoriilor de oameni ai 
muncii la activitatea. de condu
cere colectivă a ministerelor, 
centralelor si întreprinderilor, 
precum si lărgirea competentelor 
organelor de conducere colecti
vă. reprezintă o evoluție a ca
drului de conducere a economiei 
noastre, evoluție corespunzătoa
re atit creșterii considerabile a 
potențialului tehnic al întregii 
noastre industrii, cit și creă
rii omului nou. a constructo
rului societății socialiste multi
lateral dezvoltate, a muncitoru
lui stăpin pe tehnică și conștient 
de răspunderile ce ii revin.

Subliniez, de asemenea, im
portanța prevederilor proiectu
lui de lege potrivit cărora acti
vitatea ' financiară a întreprin
derii se va desfășura pe baza 
bugetului de venituri și chel
tuieli, instrument, de bază al 
conducerii activității., economi-, 
co-financiare destinat să permi
tă controlul permanent al echi
librului întreprinderii sub as
pect bănesc, in ultimă instanță 
a nivelului de eficiență al acti
vității acesteia. Crește în mod 
deosebit rolul activității de 
planificare si al celei financiare 
in îndeplinirea programelor de 
dezvoltare în ritmuri înalte a 
producției, sporește inițiativa și 
răspunderea întreprinderilor și 
centralelor in planificarea și 
conducerea propriei activități.

Pentru a crea cadru! organi
zatoric necesar integrării cit 
mai largi a cercetării științifice 
și ingineriei tehnologice cu pro
ducția. apreciem ca în prezen
tul proiect de act normativ să 
se prevadă ca și institutele și 
centrele de cercetare științifică 
și de inginerie tehnologică să 
poată avea structură de pro
ducție, iar in cadrul acestora să 
poată funcționa fabrici, ateliere 
și alte unități similare, organi
zate pe baza principiului auto- 
gestiunii economico-financiare.

Măsurile puse în dezbaterea 
plenarei consemnează trecerea 
economiei țării noastre pe o 
treaptă superioară și deschid in 
fața întregului popor perspecti
ve largi de progres. Ele confir
mă încă o dată spiritul creator 
și clarviziunea științifică cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, conduce 
destinele acestei țări spre o po
ziție care altădată ar fi părut 
cu totul in afara oricăror posi
bilități, atit in ceea ce privește 
nivelul de dezvoltare economică, 
cit și prestigiul internațional. 
Permiteți-mi să menționez, in a- 
cest context, modul strălucit in 
care recenta vizită de stat- in 
Statele Unite ale Americii a de
monstrat încă o dată excepțio
nala personalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prestigiul de 
care se bucură in viața politică 
mondială și care se rășfringe 
asupra intregii țări.

Doresc ca în incheiere să 
asigurăm plenara, în numele 
consiliului de conducere al Mi
nisterului Industriei Construc
țiilor de Mașini, că vom depune 
toate eforturile pentru realiza
rea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor ce ne revin în ridi
carea potențialului economic al 
României noastre socialiste.

asigura creșterea competitivită
ții in realizarea articolelor com
plexe. unde valorificarea pe uni
tate de măsură poate să devină 
dublă și triplă — fapt rezultat 
clar șl la recentele contracte, 
cind pentru aceeași țesătură, 
pentru același suport, dar supe
rior finisate, s-au obținut pre
turi de 2.5 ori mai mari. Tre
buie neapărat să ciștigăm pie
țele acolo unde putem să valo
rificăm intr-adevăr creația teh
nică, creația artistică, progresul 
tehnic care se introduce pe zi 
ce trece mai intens în industria 
noastră.

Noile măsuri economice hotă- 
rite de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., instrumentele create 
sint de o excepțională impor
tantă — dau răspuns la foarte 
multe probleme, chiar frămin- 
tări in domeniul economic, ilus
trează clar si căile de acționare, 
dar cu totii știm că transpu
nerea în viată nu se face de la 
sine și nici ușor. „Producția 
netă" ne obligă să punem un 
accent mai mare pe aspectele 
calitative, cu adevărat de fond, 
pentrh a crea în mai mare mă
sură valori noi.

în același timp se creează 
condiții ca unitățile economice, 
centralele. întreprinderile che
mate să răspundă noilor cerințe, 
să participe mai direct la elabo
rarea si fundamentarea tuturor 
secțiunilor de plan în. legătură 

directă, nemijlocită cu „statul 
major al economiei" — asa cum 
chiar tovarășul secretar general 
a denumit Comitetul de Stat al 
Planificării.

Trebuie să recunosc că si in 
domeniul nostru de activitate 
avem multe de făcut, de îmbu
nătățit. chiar de schimbat, ince- 
pind de la concepția de dezvol
tare a sectorului oină la activi
tatea de producție curentă zil
nică.

în acest sens, am discutat în 
consiliul oamenilor muncii al 
centralei propunerile de dezvol
tare în noul cincinal, As vrea 
să solicit cu această ocazie spri
jinul organelor în drept pentru a 
realiza în mod organic integra
rea prin dezvoltarea la mărime 
optimă a întreprinderilor mici, 
care azi cauzează multe legături, 
cooperări. transporturi supli
mentare costisitoare, reduc ope
rativitatea si au multe conse
cințe negative. Este adevărat 
că pentru început crearea aces
tor unităti mici a însemnat 
foarte mult pentru asigurarea u- 
nor nuclee de muncitori calificați. 
Pentru etapa următoare, pe 
lingă o integrare rațională, eco
nomicoasă, am putea să rezol
văm mult mai bine problema 
cadrelor, avind in vedere dez

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAIL FLORESCU

Perfecționarea activității da 
conducere a tuturor domeniilor 
de activitate, a întregii socie
tăți. care permite participarea 
activă a maselor largi populare, 
a oamenilor muncii în frunte cu 
clasa muncitoare la conducerea 
tuturor sectoarelor vieții econo- 
mico-sociale. constituie o preo
cupate permanentă a conduce
rii parțidului nostru, personal 
a tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu. a cărui con
tribuție hotăritoare în elabo
rarea si realizarea marilor trans
formări revoluționare ale vieții 
noastre interne, ca si în politi
ca internațională a partidului 
Si statiilui nostru asigură mer
sul înajnte al tării -noastre pe 
călea construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Consiliul de conducere 
al Ministerului Industriei Chi
mice a trecut operativ la orga
nizarea temeinică a conducerii 
colective din centrale si între
prinderi. asigurind cadrul orga
nizatoric necesar desfășurării în 
bune condiții a activității eco
nomice, din unitățile acestuia. 
Astfel, la cele 8 centrale si 83 
întreprinderi industriale. în or
ganele de conducere colectivă 
sînt antrenați un număr de 
2 455 oameni ai muncii, din care 
949 reprezentanți ai oamenilor 
muncii,’ Dintre aceștia 625 sint 
muncitori, 238 maiștri și 52 
tehnicieni. De asemenea. în or
ganele de «onducere colectivă 
sint incluse’394 femei.

în dezbaterile din adunările 
generate s-au analizat lipsurile 
care se manifestă îndeosebi în 
herealizarea’ unor sortimente 
deosebit de importante. în 
atentia oamenilor muncii din 
industria chimică se află elimi
narea depășirilor de consumuri 
specifice de materii prime și 
materiale, reducerea marilor 
consumuri de energie electrică 
și termică, cu efecte directe în 
realizarea cheltuielilor mate
riale cel puțin Ia nivelurile sta
bilite prin planul de stat. Ră- 
mînerile în urmă din domeniul 
realizării planului de investiții 
constituie obiectul unor acțiuni 
energice, cu scopul ca in lu
nile următoare să se recupe
reze nerealizările din primele 
lunî ale acestui an. Toate 
aceste lipsuri reflectă și faptul 
că organele colective de condu
cere ale centralelor și ministe
rului n-au acordat sprijinul ne
cesar în soluționarea operativă 
și eficace a tuturor problemelor.

Perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, trecerea 
de la creșterea cantitativă mă
surată prin indicatorul „pro
ducție globală", la creșterea ca
litativă determinată prin „pro
ducție netă", care exprimă va
loarea nou creată, prin reali
zarea producției fizice în limi
ta cheltuielilor materiale stabi
lite, reprezintă una din preo
cupările importante ale consi
liilor oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderile chimice.

Experimentarea. începînd cu 
anul 1975, a eliberării fondului 
de retribuire a muncii pe baza

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
KALLOS BALAZS

Aplicînd în practică prețioa
sele indicații date de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul 
vizitelor de lucru făcute in în
treprinderea de cazane mici și 
arzătoare Cluj-Napoca, pe care 
o reprezint, toți oamenii mun
cii. români, maghiari și de 
altă naționalitate, înfrățiți in 
muncă și idealuri ca într-o ade
vărată familie muncitorească, 
acționind cu elan și dăruire re

voltarea acestor nuclee care este 
mult mai ușor de făcut și care 
ar crea posibilitatea să dotăm 
întreprinderile mari, puternice 
cu cadre tehnice, intr-o com
plexitate mai corespunzătoare 
capabile să rezolve problemele 
la nivelul cerințelor de astăzi.

Ca urmare a indicațiilor date 
de dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, in repetate rin- 
duri s-au realizat progrese im
portante în domeniul textil atit 
prin introducerea progresului 
tehnic, cit și prin creația tehnică, 
în special in ultimul timp. Dar 
n-am reușit încă (cel puțin in 
ce ne privește) să realizăm acea 
revoluție tehnico-stiintifică ab
solut necesară. în cea mai mare 
parte am identificat ce avem 
de tăcut si vom acționa in acest 
sens, mai ales că aceste proble
me. în primul rind. revin in 
responsabilitatea noastră.

în incheiere. asigur plenara că 
ne vom preocupa ca în centrală 
si in întreprinderile noastre să 
creăm cadrul propice ca fiecare 
om la locul său de muncă, in 
organismele de conducere co
respondente să-si poată valori
fica cunoștințele, propunerile, 
să participe cu adevărat la pro
cesul de organizare si conducere 
a.l întregii activități.

nivelului de realizare a produc
ției nete la un număr de zece 
întreprinderi din industria chi
mică a permis să tragem conclu
zia că acest indicator al eficien
ței economice măsoară mai bine 
efortul propriu al colectivelor 
de oameni ai muncii din fieca
re unitate economică și aportul 
acestora la crearea venitului 
național. Pentru generalizarea 
experienței acestor unităti, con
siliile de conducere din minis
ter. centrale și întreprinderi au 
luat măsuri pentru analizarea 
temeinică a costurilor de pro
ducție in corelație cu sarcinile 
de plan, au întocmit planuri de 
măsuri pentru economisirea ma
teriilor prime , materialelor, e- 
nergiei electrice si termice, pen
tru folosirea judicioasă a mate
rialelor. a forței de muncă di
rect și indirect productivă.

Modificarea și îmbunătățirea 
Legii privind retribuirea mun
cii vor constitui in condițiile ac
tuale — de participare a oame
nilor muncii într-o proporție 
sporită la beneficiile întreprin
derilor — un stimulent deose
bit pentru valorificarea supe
rioară a posibilităților tehnice 
materiale si umane existente in 
întreprinderile socialiste.

Creșterea rolului și răspunde
rii '.organelor de conducere co
lectivă din centrale și între
prinderi. întărirea responsabili
tății acestora în realizarea sar
cinilor de plan introducerea 
de noi tehnologii îmbunătățite, 
realizarea sarcinilor pentru ex
port. au făcut necesară îmbu
nătățirea Legii privind organi
zarea și conducerea unităților 
socialiste de stat, crearea cadru
lui legal de desfășurare a acti
vității centralelor și întreprin
derilor. organelor de conducere 
colectivă a acestora, astfel incit*  
să poată asigura prin activitatea 
proprie buna desfășurare a ac
tivității productive.

Prin constituirea în unități a 
fondurilor proprii pentru dez
voltarea economică, a mijloace
lor circulante, a mijloacelor fi
nanciare pentru construcția de 
locuințe și alte .investiții cu ca
racter social, pentru participa
rea oamenilor muncii la bene
ficii. se asigură autogestiunea 
economică și cointeresarea oa-'j 
menilor muncii in obținerea 
unor rezultate superioare pe li
nia gospodăririi mijloacelor teh- 
nico-materiale puse la dispozi
ție de societatea noastră socia
listă.

Hotăririle adoptate de plenara 
noastră cu privire la organiza
rea consiliilor de conducere ale 
ministerelor vor îmbunătăți ac
tivitatea de conducere a ramu
rilor industriale. Prezența in 
consiliul de conducere a mun
citorilor și maiștrilor va aduce 
in acest for suflul activității și 
preocupărilor oamenilor muncii 
din secțiile și instalațiile de 
producție, va determina ca ho
tăririle ce se vor lua să fie cit 
mai apropiate de realitățile din 
întreprinderi, de mobilizarea 
tuturor forțelor pentru realiza
rea sarcinilor rezultate din pla
nul de stat.

voluționară. au reușit să înde
plinească și să depășească pla
nul și angajamentele asumate 
în întrecerea socialistă pe anul 
1977 la toți indicatorii. Sarcinile 
la producția-marfă au fost în
deplinite în proporție de 107,4 
la sută, lucrînd cu o producti
vitate cu 7,3 la sută mai mare 
decit cea planificată.

Rezultate pozitive s-au ob
ținut și în activitatea de inves
tiții, domeniu în care întreprin

derea iși dezvoltă capacitățile 
de producție pentru a ajunge la 
o dublare a acestora in anul 
1980, concomitent avind și sar
cina de mare importanță de a 
coordona lucrările de investițti 
la Combinatul de utilaj greu, 
la care lucrările au fost înce
pute in prezența secretarului 
general al partidului. Vă rapor
tăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că planul de inves
tiții pe anul 1977 a fost depășit 
cu 87 milioane lei. creîndu-se 
astfel posibilitatea punerii în 
funcțiune în deVans a primului 
obiectiv de mare importanță 
din cadrul combinatului.

Cu toate că indicatorii planu
lui pe anul curent prevăd sar
cini mult sporite față de reali
zările anului 1977. colectivul în
treprinderii noastre și-a unit 
eforturile si. sub conducerea or
ganizației de partid, a reușit să 
realizeze și să depășească sar
cinile de plan pe trimestrul I 
la toți indicatorii. indeplinin- 
du-și integral angajamentele a- 
ferente perioadei.

Procesul de înnoire și de mo
dernizare a producției a con
stituit un obiectiv principal în 
activitatea întreprinderii noas
tre. în vederea accelerării rit
mului de asimilare, omologare 
și introducere în fabricație a 
tipurilor noi . de cazane și arză
toare. Am reușit să introducem 
în fabricație noi produse, cum 
sint : generatorul de abur mo
bil pentru injectarea aburului 
în zăcămintele petrolifere săra
ce — realizare de' nivel mondial; 
cazanele care utilizează com
bustibili inferiori — lignit — 
paralel cu modernizarea, îmbu
nătățirea parametrilor și redu
cerea consumului de metal la 
cazanele- de abur de 2 și 4 tone 
abur pe oră.

Măsurile adoptate de recenta 
plenară a Comitetului Central

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION SĂLĂGEAN

Alături de toți oamenii mun
cii. minerii din Valea Jiului au 
luat cunoștință cu deosebită sa
tisfacție de conținutul hotăririlor 
adoptate de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R.. elaborate din ini
țiativa si cu contribuția nemij
locită a dumneavoastră, mult sti
mate si iubite tovarășe secretar 
general.

în succesiunea măsurilor în
treprinse pentru adincirea demo
cratismului orinduirii noastre 
socialiste, un loc aparte îl 
ocupă hotăririle cu privire la 
perfectionarea conducerii si pla
nificării economico-financiare si 
participarea la beneficii a oa
menilor muncii. în ceea ce ne 
privește, înțelegem tot mai bine 
că dubla calitate de proprietari 
și producători. ...ridică in fața 
noastră, ca irrineți, ca Oameni ăi 
muncii îndatorirea de-matei răs
pundere economică si socială de 
a acționa cu fermitate si con
secventă pentru păstrarea si ad
ministrarea corespunzătoare a 
pârtii din avuția națională ce ne 
este încredințată, de a ne .spori 
contribuția la crearea de noi va
lori care să ducă la îmbogă
țirea acestei avuții, la întărirea 
economiei naționale.

Avind in vedere asemenea ce
rințe. in fata noastră, a mineri
lor din Valea Jiului, stau sarcini 
de o deosebită importantă. Tre
buie să acționăm permanent 
pentru creșterea productivității 
muncii, prin extinderea meca
nizării si ridicarea calificării ca
drelor. prin desfășurarea unei 
activități care să poarte marca 
ordinii si disciplinei exemplare. 
Raportăm plenarei că în mai 
multe întreprinderi din cadrul 
Combinatului minier Valea Jiu
lui s-au introdus, elementele unei 
organizări superioare a produc
ției si a muncii, marile abataje 
mecanizate fiind încredințate în 
răspunderea celor mai destoinici 
mineri si deopotrivă unor cadre 
tehnico-ingineresti cu o temei
nică pregătire politică si profe
sională. Inginerul „sef de aba
taj" este o funcție nouă pe care 
ne-a impus-o viata, complexita
tea problemelor de producție.

Aplicarea acestor măsuri la 
întreprinderea minieră Lupeni. 
unde lucrez, a creat condițiile 
ca in prezent planul de produc
ție să fie depășit zilnic în me
die cu 200 teme cărbune. La 
unele abataje mecanizate reali
zăm deja productivități între 10 
și 15 tone pe post față de pe
rioadele anterioare cind rea
lizam sub 8 tone pe post. Ne 
preocupă mult crearea condiții
lor necesare pentru recuperarea 
actualei, restante la planul de 
cărbune din Valea Jiului. Vom 
munci mai organizat și mai e- 
ficient ca să prevenim și să e- 
lițninăm greutățile și neajunsu
rile ce le mai avem pentru a 
ne respecta cuvîntul dat în fata 
conducerii de partid.

Consiliul oamenilor muncii de 
la întreprinderea minieră Lu
peni va acționa mai ferm pen
tru realizarea programelor de 
mecanizare: față de cele 13 
complexe existente în prezent 
in bazin, ne propunem ca la 
finele anului să lucrăm cu 24 
complexe de mecanizare. în 

al Partidului Comunist Român 
privind introducerea producției 
nete și a celei fizice ca indica
tori de bază ai planului econo
mic au fost și sînt dezbătute 
în întreprinderea noastră. Oa
menii muncii de la întreprinde
rea de cazane mici și arzătoare 
Cluj-Napoca, asemeni întregului 
nostru popor, văd in recentele 
măsuri expresia grijii statorni
ce a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru perfecționa
rea mecanismului economico- 
financiar, pentru accelerarea 
ritmului făuririi celei mai u- 
mane societăți pe pămîntul 
României. Hotăririle recentei 
plenare a C.C. al P.C.R. asigu
ră îmbinarea șl mai armonioa
să a autonomiei și inițiativei 
întreprinderii cu conducerea u- 
nitară a economiei, sporesc co
interesarea întregului nostru 
colectiv, permit o mai bună 
stimulare in raport de cantita
tea și calitatea muncii.

Doresc să-mi exprim acordul 
total față de proiectele legilor 
pe care azi le dezbatem, care 
vor da expresie juridică indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind îmbunătăți
rea conducerii colective a acti
vității întreprinderilor, precum 
și perfecționarea sistemului de 
retribuire în raport cu cantita
tea și calitatea muncii.

în încheiere, doresc să-mi a- 
lătur gîndul și vorba întregului 
nostru popor și să exprim, in 
numele întregului personal 
muncitor de la întreprinderea 
unde lucrez, satisfacția deplină 
față de rezultatele strălucitei 
solii de pace în Statele Unite 
ale Americii a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, bucuria 
de a avea în fruntea partidului 
și tării una dintre cele mai 
proeminente personalități ale 
vieții politice contemporane.

acest sens, se impune ca Mi
nisterul Minelor, Petrolului și 
Geologiei. Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să a- 
corde o mal mare atenție re
cuperării rămînerilor în urmă la 
programele de mecanizare a mi
nelor- din Valea Jiului, să ur
genteze fabricarea si dotarea 
cu utilajele prevăzute, condiție 
hotăritoare pentru traducerea in 
viață a indicațiilor dumnea
voastră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, referitoare 
la perfecționarea activității mi
niere din acest important bazin 
carbonifer al tării.

Sîntem conștienți că nu 
am depus toate eforturile pen
tru a asigura o utilizare cores
punzătoare a dotării tehnice 
existente, astfel că ne propunem 
că pe viitor să controlăm mai 
atent modul cum se ■’ comportă 
complexele de mecanizare in 
subteran, să remediem la timp 
defecțiunile ce apar . in exploa
tare, să aducem perfecționările 
ce se impun ca aceste mijloace 
de producție să dea peste tot 
și in orice condiții rezultate 
pozitive. Avem încă multe de 
făcut in ce privește sporirea 
răspunderii și întărirea disci
plinei in fiecare sector, la fie
care echipă, in ce privește crea
rea condițiilor de realizare a 
normelor de către fiecare om 
al muncii.

Cu deosebit interes și deplină 
satisfacție, minerii Văii Jiului 
au urmărit vizita dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe secre
tar general, in Statele Unite 
ale Americii. Succesul de re
zonanță internațională al aces
tui eveniment, prestigiul pe 
care l-a ciștigat poporul ro
mân,, țara noastră, ne umplu 
inimile de o nemăsurată min- 
drie patriotică. Din întrea
ga desfășurare a vizitei, din 
ambianța caldă în care s-a des
fășurat dialogul la nivel înalt 
am înțeles încă o dată că peste 
hotare România este situată pe 
un loc de frunte și de înaltă 
cinste în rîndul popoarelor lu
mii. și aceasta se datorește în 
mod deosebit contribuției hotă
ritoare pe care dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, o desfășurați 
cu atîta abnegație și totală dă
ruire ca promotor neobosit al 
politicii de pace și înțelegere 
între statele lumii contempora
ne.

Iată de ce și cu acest prilej 
minerii din Valea Jiului iși ex
primă întreaga aprobare față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, în
crederea în viitorul națiunii 
noastre socialiste, hotărârea lor 
de neclintit de a face totul pen
tru a obține noi și deosebite 
succese, pentru înaintarea fer
mă a României spre comunism.

Mă fac ecoul minerilor din 
Valea Jiului, pe care ii reprezint 
ia această plenară, și mă declar 
de acord cu proiectul de lege 
cu privire la organizarea și con
ducerea unităților socialiste de 
stat, precum și cu măsurile pri
vind imbunătățireă legii retri
buirii după cantitatea și calita
tea muncii.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
FRANCISC KAROL LAMM

Doresc să incep prin a sub
linia că oamenii muncii din în
treprinderea „6 Martie" — Zăr- 
nesti. pe care îi reprezint, ex- 
primîndu-si adeziunea totală la 
măsurile adoptate din inițiativa 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. la re
centa plenară a Comitetului 
Central acționează cu hotărire 
pentru depistarea și punerea in 
valoare a . tuturor rezervelor 
existente pe linia organizării și 
conducerii mai bune a activită
ții economico-financiare. atrage
rii active a întregului personal 
muncitor la îndeplinirea planu
lui.

în cadrul întreprinderii noas
tre. adunarea generală a oame
nilor muncii — ca formă su
perioară a conducerii colective, 
ca și consiliul oamenilor muncii 
— iși exercită in bune condiții 
rolul ce îi revine in cadrul de
mocrației muncitorești. Conco
mitent cu aprecierea realistă a 
rezultatelor obținute in anul 
1977, in spirit critic și autocri
tic. s-au scos in evidentă de
ficiențele manifestate în activi
tatea organului colectiv de con
ducere, care și-au găsit expre
sia in principal in neasigurarea 
ritmică a bazei tehnico-mate- 
riale. în calitatea necorespunză
toare a unor materii prime și 
materiale, in lipsurile care încă 
persistă in domeniul organizării 
științifice a producției și a 
muncii, în acțiunea de autouti- 
lâre, in asigurarea insuficientă 
a asistentei tehnice in schimbu
rile II și III.

Pornind de la exigentele puse 
de conducerea partidului, in 
cadrul adunărilor generale s-au 
făcut peste 250 propuneri in ve
derea lichidării neajunsurilor 
semnalate, acestea vizînd mai 
ales aspecte ale creșterii pro
ductivității muncii, valorificării 
superioare a rezervelor interne, 
reducerii cheltuielilor materia
le, ridicării nivelului tehnic-ca- 
lltativ al produselor. S-au 
făcut propuneri prețioase — 
multe din ele fiind deja în 
stadiu de aplicare. Prin aplica
rea lor. colectivul de oameni 
ai muncii din întreprinderea 
noastră s-a angajat să realizeze 
o producție industrială supli
mentară de 40 milioane lei, o 
producție marfă de 15 milioane 
lei și o productivitate a muncii 
peste plan de 2 540 lei/om al 
muncii. Acest angajament este 
pe deplin realizabil, avind în ve
dere că in primul trimestru din 
1978 principalii indicatori econo- 
mico-financiari au fost realizați 
în proporție de 113.6 la sută la 
producția netă, de 102.4 la sută 
la producția globală, de 103.9 la 
sută la beneficii. Iar la export, 
planul a fost realizat și depășit 
cu 14.7 la sută. In urma consul
tării largi a întregului colectiv 
de muncitori, ingineri, tehnicieni, 
economiști au fost deja depistate 
noi posibilități menite să asi
gure realizarea integrală a pro

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE LAZĂR

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele tuturor oamenilor mun
cii de la întreprinderea de 
mașini grele București, să 
exprim aprobarea unanimă a 
noilor măsuri inițiate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
privind perfecționarea organi
zării și conducerii activității eco- 
nomico-sociale, menite să asi
gure un nou avint economiei 
naționale, creșterii necontenite a 
nivelului de trai al întregului 
popor.

Participarea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la adunarea generală 
a oamenilor muncii de la între
prinderea noastră a însemnat 
un moment de o excepțională 
importanță în viața unității, sti- 
mulindu-ne în perfecționarea 
continuă a întregii activități, 
pentru folosirea cu eficiență 
sporită a mijloacelor materiale 
și umane de care dispunem. 
Raportăm plenarei că, în baza 
programului stabilit imediat 
după adunarea generală a oame
nilor muncii, au fost inițiate ac
țiuni concrete pentru creșterea 
producției industriale. Pe linia 
creșterii productivității muncii 
ne-am propus însușirea a 11 
tehnologii noi în fabricația alter- 
natoarelor, turbinelor și a celor
lalte utilaje complexe, extinde
rea tipizării tehnologiilor de fa
bricație și creșterea coeficientu
lui de schimburi la 2,5.

Raportăm plenarei că și în 
întreprinderea noastră aplicarea 
hotăririlor Congresului consilii
lor oamenilor muncii și ale 
Plenarei din 22—23 martie 1978 
au determinat lărgirea ton tin uă 
a democrației socialiste, parti
ciparea directă a celor ce fău
resc bunurile materiale la con
ducerea întregii activități eco- 
nomico-sociale. Arăt plenarei 
că in consiliul oamenilor mun
cii cei 14 muncitori au adus un 
suflu nou în dezbaterea proble
melor, in fundamentarea deci
ziilor și ducerea lor la îndepli
nire. Se fac simțite exigența 
și răspunderea muncitorească în 
rezolvarea problemelor cu caro 
se confruntă colectivul nostru 

ducției fizice, reducerea consu
mului de materii și materiale, 
folosirea intensivă a mașinilor- 
unelte și atingerea parametrilor 
proiectați la noile capacități 
puse în funcțiune, multe din a- 
cestea fiind deja aplicate sau 
sînt. în curs de aplicare.

Vă raportăm, de asemenea, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că. 
in paralel cu stabilirea măsuri
lor pentru reducerea cheltuieli
lor de producție și asigurarea 
condițiilor necesare realizării 
indicatorului producției nete, se 
desfășoară acțiunea de funda
mentare a bugetului de veni
turi și cheltuieli al întreprinde
rii pe anul 1979, prin care se 
va întări autogestiunea econo
mică și ridica, pe un plan su
perior, autocon ducerea munci
torească. Este in curs de fina
lizare acțiunea de asigurare a 
bazei tehnlco-materiale prin în
cheierea contractelor cu bene
ficiarii interni și externi.

După cum se cunoaște, tova
răși. recent au avut loc lucrările 
plenarei comune a consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, unde to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat, ca in atitea rinduri, 
principiile marxiste ale politi
cii naționale promovate de 
partidul și statul nostru, a re
levat cu atîta convingere sar
cinile care revin organizațiilor 
de partid, de masă și obștești, 
inclusiv ale consiliilor oameni
lor muncii în educarea patrio
tică a oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — dezvoltarea 
in continuare a dragostei fată de 
patrie, partid și popor in sinul 
căruia ne-am născut și ne-am 
format ca cetățeni liberi și stă- 
pini pe soarta noastră. Vă in
formez, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ideile cuprinse in 
expunerea dumneavoastră s-au 
bucurat de un deosebit ecou in 
conștiința noastră, a oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară și germană din județul 
Brașov, în conștiința tuturor ce
tățenilor. indiferent de limba 
care o vorbesc, mobilizindu-ne 
la noi eforturi, la consacrarea 
întregii noastre capacități de 
muncă îndeplinirii cu succes a 
obiectivelor mărețe stabilite de 
Congresul al XI-lea șl Confe
rința Națională ale partidului.

în incheiere, doresc să-mi 
exprim și eu acordul deplin 
față de conținutul celor două 
proiecte de legi supuse dezba
terii plenarei noastre, avînd 
convingerea că aprobarea lor va 
contribui la perfecționarea con
tinuă a organizării și conduce
rii unităților noastre socialiste 
prin sporirea răspunderii orga
nelor de conducere colectivă in 
soluționarea problemelor ma
jore ale activității economico- 
sociale.

de muncă. în această perioadă 
a crescut responsabilitatea oa
menilor muncii in rezolvarea 
principalelor probleme ce de
termină creșterea eficienței in
tregii noastre activități.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că in primul tri
mestru din acest an întreprin
derea noastră și-a realizat și 
depășit planul de producție la 
utilaje tehnologice, la producti
vitatea muncii. De asemenea, a 
fost depășit planul la export 
cu 3,6 milioane lei-valută.

Cu toate rezultatele obținute, 
trebuie să arătăm deschis că în 
activitatea noastră se mai mani
festă încă unele lipsuri în ce 
privește folosirea mașinilor ti 
utilajelor. îndeosebi a celor de 
mare performanță, utilizarea 
deplină a timpului de lucru și 
gospodărirea economicoasă a 
mijloacelor materiale și bănești. 
Nivelul planificat al cheltuieli
lor materiale de producție a 
fost depășit, ceea ce a afectat 
și realizarea indicatorului pro
ducției nete.

Tn ansamblul măsurilor pro
fund umaniste stabilite de con
ducerea superioară de partid, 
programul de reducere a duratei 
săptăminii de lucru a contribuit 
la creșterea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor 
muncii din întreprindere. Pînâ 
în prezent, au beneficiat de a- 
ceastă hotărire 2 000 de oameni 
ai muncii din secțiile sectorului 
cald, iar pînă la sfîrșitul anului 
vor mai beneficia încă 2 900. Re
zultatele bune obținute de sec
toarele in care activează toți cei 
care au beneficiat, pînă acum, 
de săptămîna redusă de lucru 
constituie un puternic imbold 
pentru toți ceilalți oameni ai 
muncii din întreprindere de a 
crea condiții de generalizare a 
acestei măsuri la toate sectoarele 
de muncă.

Răspunzînd prin fapte chemă
rii înflăcărate adresate de dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, în cuvîn-
(Continuare în pag. a IV-a)

Miercuri au luat sfirsit lucrările 
Plenarei Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, desfășurate sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. președintele Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii.

Participanta la lucrări, au în- 
tîmpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la sosirea in sala Radio
difuziunii, cu vii aplauze, cu ova
ții îndelungate. Cei prezenti — re
prezentanți ai tuturor oamenilor 
muncii din întreaga tară — au dat 
glas sentimentelor de stimă si 
inaltă prețuire pe care intregul 
nostru popor le nutrește fată de 
secretarul genera! al partidului, 
pentru activitatea sa neobosită pusă 
in slujba cauzei progresului, bună
stării și fericirii întregii noastre na
țiuni.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in prezidiu au luat loc 
tovarășii Iostf Banc. Gheorghe

Cioară. Lina Ciobanu. Constantin 
Dăscălescu. Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană. Virgil Trofin. Ilie Verdet. 
Vasile Patilineț. precum si alti 
membri ai Biroului Executiv si ai 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.
, Pe marginea punctelor înscrise Ia 
ordinea de zi a plenarei au luat 
cuvîntul tovarășii Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini. Magdalena Filinas, director 
general al Centralei industriale a 
bumbacului. Mihail Florescu. mi
nistrul industriei chimice, Kallos 
Balazs, maistru Ia întreprinderea 
de cazane mici si arzătoare Cluj- 
Napoca, Ion Sălăgean. miner la în
treprinderea minieră Lupeni. Fran- 
cisc Karol Lamm, maistru la în
treprinderea „6 Martie“-Zămești. 
Nicolae Lazăr. frezor la întreprin
derea de mașini grele București, 
Vasile Cădariu, director al între- 
prindererii „Unio“-Satu Mare. 
Vaier Gabrian. director general al 
Centralei minereurilor si metalur

giei neferoase — Baia Mare. Maria 
Magheț. muncitoare la întreprin
derea de construcții de mașini Re
șița. Dumitru Mihai, director al 
întreprinderii de autoturisme Pi
tești. Ion Chirită. maistru la schela

Ceoceonică. director general al In
stitutului central de cercetări pen
tru electronică. electrotehnică, 
automatică, masini-unelte si meca
nică fină București.

După încheierea dezbaterilor.

muncii pentru îndeplinirea sarcini
lor din planul national, cu privire 
la angajamentele de depășire a 
planului pe 1978.

A fost adoptat, de asemenea. în 
unanimitate. Raportul privind ana-

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI
de extracție Videle. Viorel Husea. 
director general al Centralei in
dustriale de autocamioane Brașov. 
Costache Herghelegiu. sudor la 
întreprinderea de utilaj greu „Pro- 
gresul“-Brăila. Lina Ciobanu. mi
nistrul industriei ușoare. Csilâg An
drei, secretar ăl Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R.. Gheorghe 
Buruc. lăcătuș la întreprinderea 
„23 August‘‘-București. și Valeriu

plenara a aprobat in unanimitate 
Raportul cu privire la desfășurarea 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, care au avut loc în peri
oada ianuarie-februarie 1978, și mo
dul în care au fost aplicate hotări
rile adoptate de Consiliul National 
al Oamenilor Muncii din octombrie 
1977, cu privire la activitatea poli
tică si cultural-educativă de masă, 
desfășurată de consiliile oamenilor

liza pe bază de bilanț a rezultate
lor economico-financiare obținute 
în anul 1977 si în trimestrul I al 
anului 1978.

Plenara a aprobat. în unanimi
tate, proiectul de îmbunătățire a 
Legii retribuirii după cantitatea si 
calitatea muncii, proiect care ur
mează să fie definitivat ne baza 
propunerilor făcute de particioantii 
la plenară, după care va fi supus

dezbaterii publice. După dezbaterea 
publică, acest proiect va fi înain
tat spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

Plenara a aprobat, de asemenea, 
în unanimitate, proiectul de Lege 
cu privire la organizarea si con
ducerea unităților socialiste de stat, 
ce urmează a fi definitivat ne baza 
propunerilor făcute de particioantii 
la dezbateri. Proiectul, astfel com
pletat. va fi supus dezbaterilor 
consiliilor oamenilor muncii, cu 
participarea oamenilor muncii din 
toate unitățile economico-sociale. 
după care va fi înaintat spre
aprobare Marii Adunări Naționale.

în încheierea lucrărilor plenarei
a Juat cuvîntul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,secre-
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, președintele Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebit interes, cu deplină satis
facție si aprobare de cei prezenti. 
fiind subliniată în repetate rinduri 
cu aplauze si urale. Particioantii. 
reprezentanți directi ai oamenilor 
muncii din întreaga tară — români, 
maghiari, germani si de alte na
ționalități — au dat expresie hotă- 
ririi ferme a intregii noastre clase 
muncitoare, a întregului nostru po
por de a milita fără preget pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului cu 
privire la ridicarea eficientei între
gii actiyităti economice, la trans
formarea cantității intr-o nouă ca
litate. corespunzător cerințelor ac
tualului cincinal al revoluției teh- 
nico-stiintifice. de a transpune in 
viată Programul elaborat de Con
gresul al XI-lea al P.C.R. de con
struire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.



t

I Â 1.1 . i- •** ''

SCINTEIA — joi 27 aprilie 1978 ' PAGINA 3

CUV ÎNTĂREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
că asemenea rezerve există ș» m 
industria ușoară, și în metalurgie, 
și în industria lemnului. Peste tot 
putem și trebuie să facem ca din 
aceeași unitate de măsură să obți
nem o producție superioară, care să 
conțină- o cantitate mai-mare de 
muncă, deci o valoare mai mare. 
Astfel, concurînd cu alte produse 
pe piața mondială, să obținem ve
nituri mai mari pe unitatea de ma
terie primă. Acest lucru trebuie să 
constituie o preocupare permanen
tă a tuturor unităților noastre eco
nomice, de sus pînă jos. a cercetă
rii, a conducerilor ministerelor.

Este necesar ca, odată cu alcătuia 
rea planului și a bugetului, să se 
treacă la încheierea din timp ă con
tractelor. atît în țară, cît și în străi
nătate. Noi dorim ca, odată cu a- 
probarea planului ce va fi întocmit 
în cursul lunii iunie, să fie încheiate 
și contractele din țară, și, pe cît 
posibil, contractele din străinătate. 
In felul acesta, fiecare întreprin
dere va ști ce are de produs și 
pentru cine, putînd să ia toate mă
surile pentru organizarea corespun
zătoare a activității economice.

încă în acest an trebuie să a- 
vem în vedere încheierea contrac
telor, inclusiv pentru 1980, în așa 
fel încît întreprinderile să știe ce 
au de produs pînă la finele cinci
nalului și să ia toate măsurile ce 
se impun pentru desfășurarea co
respunzătoare a activității lor. în 
viitor va trebui ca pentru anumite 
produse să existe contracte pe în
tregul cincinal. Aceasta constituie 
o cerință obligatorie pentru perfec
ționarea conducerii și planificării 
producției, pentru întărirea rolului 
autoconducerii și autogestiunii.

O atenție deosebită trebuie acor
dată problemelor aprovizionării 
tehnico-materiale. Pe baza contrac
telor de producție, întreprinderile 
trebuie să-și asigure din timp apro
vizionarea tehnico-materială cu tot 
ce este necesar desfășurării nor
male a producției. Aceasta cade în 
răspunderea fiecărei unități, a 
consiliilor lor de conducere, a adu
nărilor generale ale oamenilor 
muncii.

Trebuie, de asemenea, să se a- 
corde o atenție mai mare coope
rării în producție, atît în țară cît 
și în străinătate, prin încheierea de 
înțelegeri și acorduri de lungă du
rată, care să asigure desfășurarea 
în condiții bune a întregii activi
tăți de producție.

Este necesar să se înțeleagă că 
măsurile stabilite . de Comitetul 
Central al partidului, pe care le-am 
discutat in aceste zile, și care sînt 
înscrise și în proiectul de lege pe 
care l-am dezbătut in plenara 
noastră, să fie aplicate cu fermi
tate, în așa fel încît fie'care colec
tiv de oameni ai muncii să poarte 
răspunderea deplină asupra între
gii activități economice. Aceasta 
presupune aplicarea fermă a hotă- 
ririlor stabilite de Congresul al 
XI-lea și de Conferința Națională 
cu privire la afirmarea tot mai Iar-, 
gă a revoluției tehnico-științifice, 
la realizarea unei calități noi în 
toate domeniile. Pornim de la fap
tul că în decursul anilor’ am acu
mulat o experiență valoroasă — 
atît tehnică și tehnologică, cît și 
de conducere — și că dispunem de 
mijloacele de producție necesare 
pentru a trece de la acumularea 
cantitativă la o calitate nouă a în
tregii noastre activități, în care 
aplicarea cuceririlor științei și teh
nicii ocupă un loc central.

Creșterea eficienței economice, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
trecerea la o calitate nouă, supe
rioară, presupun acțiuni hotărîte 
de introducere în viață a cuceriri
lor științei, a tehnologiilor moder
ne, și pe care le-am realizat în 
multe sectoare de activitate chiar 
la noi în țară. Din păcate, în pre
zent, în timp ce în unele 'între
prinderi se aplică tehnologii din
tre cele mai moderne, în altele se 
folosesc încă tehnologii de acum 
20—30 de ani. Este necesar să pu
nem capăt cu hotărîre acestei stări 
de lucruri care are influențe ne
gative asupra activității econo-- 
mice. Ministerele, consiliile de 
conducere, Consiliul Național șl 
Oamenilor Muncii, unitățile de 
cercetare trebuie să pună pe pri
mul plan lupta pentru generaliza
rea tehnologiilor moderne, pentru 
introducerea rapidă a noilor teh
nologii în producție, în toate ra
murile de activitate. Nu este su
ficient să se arate în expoziții rea
lizările moderne. Este. desi
gur, și acesta un lucru bun, 
pentru că demonstrează capa
citatea institutelor, a colective
lor noastre de oameni ai muncii 
de a crea lucruri minunate. Dar 
nu este suficient numai să privești 
aceste lucruri în expoziții. Trebuie 
trecut de la prezentarea în expo
ziții la măsuri practice care să 
asigure ca tot ceea ce realizăm in 
domeniul tehnologiilor moderne 
să fie introdus rapid în produc
ție, generalizat în toate unitățile 
din țară. înțeleg expoziția ca un 
mijloc de a face ca toate colecti
vele de oameni ai muncii să cu
noască ceea ce există mai avan
sat in țară, pentru a se trece ra
pid la generalizare. (Aplauze pu
ternice). Trebuie să concentrăm 
forțele de creație din institute, din 
întreprinderi, din invățămînt, in
clusiv muncitorii de înaltă califi
care. pentru a lucra împreună în 
scopul introducerii tehnologiilor 
noi în toate domeniile de activita
te. Insist asupra acestei probleme 
pentru că, în fond, de aceasta de
pinde creșterea eficienței econo
mice și a productivității muncii. 

Desigur, problema ridicării califi
cării muncitorilor, a specializării e 
o problemă importantă, dar creș
terea productivității nu o putem 
realiza prin intensificarea muncii. 
A crește de cîteva ori producti
vitatea muncii nu este posibil de- 
cît. prin tehnologii noi, prin ma
șini de înaltă tehnicitate. Acest 
lucru trebuie să-l avem în vedere 
pentru a soluționa problemele le
gate de creșterea productivității — 
și aceasta va atrage după sine și 
sporirea eficienței economice.

Iată de ce trebuie înțeles că mă
surile stabilite de plenara Comite
tului Central — pe care le-am dez
bătut și în plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii — tre
buie să ducă la perfecționarea în
tregii noastre activități, la ridica
rea nivelului calitativ al muncii 
tuturor colectivelor, la sporirea răs
punderii organelor colective, de la 
ministere pînă la întreprinderi, la 
fiecare unitate, astfel încît zi și 
noapte, dacă se poate spune așa, a- 
ceste organisme, colectivele de oa
meni ai muncii să nu aibă decît o 
singură preocupare : să producă 
mai bine, -mai ieftin, la un nivel 
.tehnic și calitativ mai ridicat, să 
sporească venitul național, să ob
țină o eficiență maximă a produc
ției. (Aplauze puternice).

La proiectul de lege prezentat 
aici cu privire la organizarea acti
vității și conducerea unităților e- 
conomice s-au făcut un șir de pro
puneri, multe din acestea bune. 
Sînt și unele care, probabil, nu vor 
putea fi reținute în întregime, iar 
altele, trebuie să spun de la 
început, nu vor putea fi reținute, 
deoarece nu corespund spiritului și 
orientărilor organizării activității 
noastre. Dar dacă vom aplica in 
viață cele stabilite de Comitetul 
Central, prevederile din proiectul 
de lege — care va deveni nu peste 
mult timp lege — se creează un ca
dru organizatoric, economic și fi
nanciar corespunzător, care, împreu
nă cu cadrul democratic colectiv de 
conducere, va asigura îmbunătăți
rea radicală a întregii noastre ac
tivități. Se creează astfel realmente 
condiții pentru o reală autocon- 
ducere și autogestiune, pentru asi
gurarea creșterii răspunderii fie
cărui colectiv de oameni ai mun
cii în îndeplinirea răspunderilor 
față de el însuși, față de societate, 
se asigură posibilitatea ca fiecare 
unitate să contribuie tot mai mult 
la creșterea avuției naționale, la 
dezvoltarea societății noastre so
cialiste, la înfăptuirea Programu
lui elaborat de Congresul al 
XI-lea. (Aplauze puternice, înde
lungate).

A doua problemă pe care am 
dezbătut-o se referă la îmbunătă
țirea logii retribuirii muncii după 
cantitate și calitate. Am aplicat 
deja în cea mai mare parte măsu
rile stabilite de Comitetul Central 
în iunie 1977, cu privire la retri
buire, precum și o serie de îmbu
nătățiri aduse acestei legi. Peste 
două luni se încheie generalizarea 
retribuirii pentru toate categoriile 
de oameni ai muncii în prima 
etapă. Aceasta a însemnat o creș
tere în acest an a retribuției cu
lă—16 la sută, și în unele ramuri 
chiar cu mai mult. în anul urmă
tor vom trece la cea de-a doua 
etapă a majorării retribuției, care 
asigură realizarea pe cincinal a 
creșterii veniturilor directe cu circa 
32 la sută, față de 20 la sută cît 
prevăzusem în planul cincinal.

Nu doresc să mă opresc asupra 
acestor măsuri, pentru că ele sînt 
cunoscute. în proiectul pentru îm
bunătățirea legii retribuției se aduc 
o serie de îmbunătățiri și preci
zări importante. în primul rînd se 
realizează o mai bună ierarhiza
re a ramurilor. Păstrindu-se, de
sigur, principiile din actuala lege, 
se realizează o diferențiere mai 
mare și o trecere a unor ramuri 
într-o categorie de ierarhizare su
perioară. Considerăm că propune
rile din proiectul dezbătut cores
pund pe deplin nivelului actual de 
dezvoltare a diferitelor -'ramuri ale 
economiei noastre naționale, im
portanței și locului pe care ele îl 
au în societate. Trebuie să se în
țeleagă bine că ierarhizările pe 
care le-am făcut au ținut seama 
de locul, d_e importanța, de efor
tul pe care-1 fac oamenii muncii 
din diferite domenii de activitate, 
în condițiile actuale. Desigur, pes
te 5 ani este posibil, ca ierarhizarea, 
între ramuri să se schimbe, așa 
cum S-a întîmplat și de data a- 
ceasta. Nu am făcut o ierarhizare 
veșnică : ea corespunde nivelului 
actual de dezvoltare a economiei. 
De aceea, aș ruga să se țină sea
ma că această ierarhizare nu poa
te fi modificată fără a produce de
reglări între diferite ramuri de ac
tivitate în raport cu locul, impor
tanța și efortul pe care-1 solicită 
sectorul respectiv.

O altă îmbunătățire care se a- 
’ duce legii este aceea a unui ra
port mai bun între trepte și cate
gorii. După cum știți, prin trecerea 
de la o treaptă la alta, sau de Ia 
o categorie Ia alta, nu se primește 
cîteodată ' nimic în plus, sau se 
primește foarte puțin. Am înlătu
rat aceste anomalii, creînd o di
ferențiere între trepte de cel pu
țin 20—30 lei, și între categorii de 
50—100 și chiar mai mult. Consi
derăm că această diferențiere a re
tribuției între trepte și categorii 
este un factor important care sti
mulează preocuparea pentru ridi
carea calificării.

Considerăm că diferențierea pe 
care am realizat-o acum este ma
ximum care se poate realiza, ți- 
nînd seama de posibilitățile econo

miei noastre și de faptul că ne-am 
propus să realizăm o creștere a re
tribuției cu 32 la sută. Mai mult în 
acest cincinal nu vom putea face. 
Probabil că în cincinalul viitor di
ferențierea aceasta — vom vedea 
ce spune practica — va fi mai ac
centuată, cel puțin la unele cate
gorii. Oricum, această diferențiere 
a retribuției este deosebit de im
portantă pentru stimularea ’ pre
ocupării în vederea ridicării cali
ficării profesionale.

Alte îmbunătățiri se fac în ca
drul fiecărei ramuri, prin diferen
țierea dintre retribuția cea mai 
mică și retribuția cea mai mare. 
Se va introduce o nouă categorie 
în cadrul fiecărei ramuri, ceea ce 
înseamnă o creștere, în cadrul ra
murii, a raportului între retri
buția cea mai mică și retri
buția cea mai mare. Desigur, 
această diferențiere se înscrie, în 
general, în principiile stabilite de 
Congresul al XI-lea. Ea urmăreș
te ca, pentru oamenii muncii cu 
o activitate mai îndelungată, cu o 
calificare mai înaltă, să se asigure 
posibilitatea unei încadrări superi
oare. Ținem seama de faptul că 
mașinile și utilajele noi pe care 
le introducem în economie cer un 
anumit număr de muncitori de 
înaltă calificare. Pe această bază 
s-a și stabilit prin lege ca în a- 
ceastă nouă categorie să fie înca
drați între 5 și 8 la sută din numă
rul muncitorilor. Considerăm că a- 
ceastă măsură are. de asemenea, 
o importanță deosebită în ierarhi
zarea activității în întreprinderi, 
mai cu seamă în stimularea califi
cării înalte a muncitorilor și altor 
specialiști corespunzător cerințelor 
încadrării în această categorie. 
Sînt, desigur, și, alte precizări și 
lucruri noi. dar mi se pare că aces
tea sînt cele trei grupe de măsuri 
principale privind așezarea mai 
bună a sistemului de retribuție în 
unitățile noastre.

Sînt, de asemenea, prevăzute 
măsuri cu .privire la participarea 
la beneficii, precum și la o mai 
bună precizare a acordului, a fe
lului cum trebuie să se realizeze 
acordul global.

Considerăm deci că noile măsuri 
și prevederi din lege așează pe o 
bază mai bună sistemul nostru de 
retribuire, care ține seama de dez
voltarea economiei noastre națio
nale și asigură creșterea retribu
ției reale a oamfenilor muncii, sti
mulează activitatea și preocuparea 
pentru ridicarea nivelului profe
sional al tuturor celor ce muncesc.

Aici s-au făcut un șir de pro
puneri. Unele, fără nici o îndoială, 
vor trebui să fie introduse în 
lege înainte de a o publica. Sînt 
însă alte propuneri care nu pot fi 
luate în considerație, pentru că nu 
corespund principiilor ce stau la 
baza legii retribuției, a măsurilor 
de îmbunătățire adoptate. Este 
greu; spre exemplu, să fim de a- 
cord cu propunerea de a se accepta 
încadrarea nelimitată în categoria 
ultimă. La această categorie se 
poate ajunge după o îndelungată 
activitate în .producție : de aseme
nea, anual • intră generații noi în 
producție. în mod normal, deci, ca 
să ajungi la ultima categorie sînt 
necesari circa 20 de ani de activi
tate de producție, de înaltă califi
care. Dar nici atunci nu pot fi toți 
încadrați neapărat la ultima cate
gorie ; trebuie să ținem seama și 
de cerințele economiei. Desigur, 
sînt produse care necesită lucrări 
de înaltă calificare. Un procent de 
5—8 Ia sută din numărul muncito
rilor. diferențiat ne ramuri, poate 
asigura aceasta. Practic înseamnă 
să avem circa 250—300 de mii de 
oameni ai muncii încadrați la a- 
ceastă treaptă. Desigur, în mod co
respunzător, aceasta se reflectă și 
în sistemul retribuirii maiștrilor și 
se va reflecta și în sistemul pentru 
ingineri.

Toate aceste măsuri urmăresc 
nu egalizarea retribuției — pentru 
că nu putem să mergem la egali
zare — ci aplicarea fermă în viață 
a principiului retribuției după 
cantitatea și calitatea muncii, după 
locul în procesul de producție, păs- 
trînd raportul echitabil stabilit, de 
1 la 5 și jumătate pînă la 6 între 
retribuția minimă și maximă. Am 
proceda greșit, nejust, dacă n-am 
crea această diferențiere, dacă am 
merge Ia egalizare, pentru că nici 
nivelul de calificare și de pregătire 
nu este egal și nu poate fi egal, 
nici cerințele și nici munca nu sînt 
egale și nici în societatea comunis
tă nu vor fi egale. Din acest punct 
de vedere încercăm să aplicăm cît 
mai corect cu putință principiile 
socialiste de retribuție. Trebuie să 
vă spun că, după cît cunoaștem 
noi, sîntem printre puținele țări, 
chiar socialiste, care au realizat a- 
cest raport între retribuția minimă 
și maximă, care urmăresc aplicarea 
principiilor echității socialiste în 
activitatea de zi cu zi. pornind de 
la necesitatea' de a crea condiții ca 
toți oamenii muncii să poată duce 
— pe măsura dezvoltării forțelor 
de producție — o viață cît mai 
demnă, cît mai bună. (Aplauze pu
ternice).

Odată cu măsurile de perfecțio
nare a sistemului de retribuție, de 
creștere a retribuției ne preocupăm 
constant de asigurarea menținerii 
prețurilor la bunurile de consum la 
un nivel care să permită creșterea 
veniturilor și retribuției reale cu 
32 Ia sută, așa cum am stabilit. în 
acest sens acționăm cu fermitate 
pentru ca prețurile la bunurile de 
consum să se încadreze în nivelul 
stabilit de Congresul al XI-lea, a- 
dică să realizăm pe cincinal o creș

tere de 5—6 la sută. Pornind de 
aici am și avut in vedere, după 
ce am eliminat impozitul — sîn
tem, de asemenea, printre puținele 
țări unde nu se mai plătește im
pozit pe retribuție — ca retribuția 
nominală să cuprindă și. creșterea 
prețurilor ce se are în vedere pe 
cincinal. De fapt, retribuția nomi
nală pe care oamenii muncii o pri
mesc este de circa 40—42 la sută, 
iar, ca urmare a creșterii cu circa 
6 la sută în acest cincinal a prețu
rilor, retribuția reală, adică ceea ce 
rămîne după ce s-au acoperit chel
tuielile determinate de creșterea 
prețuri lor, )va fi de circa 32 la sută.

Pe primii doi ani n-am realizat, 
Ia prețuri, prevederile planului cin
cinal. Cred însă că nu-i putem Cri
tica pe cei care n-au realizat pla
nul, pentru că de fapt creșterea 
prețurilor a fost mai mică. în loc 
de 2 și ceva la sută a fost de 
1,5—1,6 la sută. Ne revihe însă sar
cina ca în perioada următoare să 
realizăm totuși prevederile stabi
lite în plan. Avem în vedere să 
luăm măsuri de creștere a prețu
rilor în transporturi, pe calea fe
rată, unde am rămas la același ni
vel, mi se pare, ca acum 10—15 
ani, deși între timp — după cum 
știți — benzina s-a scumpit de cî
teva ori, retribuția a crescut de 
cîteva ori, și astfel am intrat în 
pierdere.

Noi subvenționăm calea ferată 
de la buget, dar acest lucru e anor
mal. Trebuie să așezăm calea fe
rată, transportul naval și aerian pe 
principii economice, adică să-și a- 
sigure acoperirea cheltuielilor, 
luînd toate măsurile de economici
tate. de creștere a productivității și 
de obținere a unui anumit bene
ficiu.

De asemenea, la noi se călăto
rește cu tramvaiul, cu troleibuzul, 
cu autobuzul, plătindu-se preturile 
de acum 20 de ani. Este foarte greu 
ca aceste unități economice să 
funcționeze în continuare primind 
de la stat peste 1.2 miliarde lei. 
Trebuie să luăm măsuri ca și a- 
ceste unități să-și organizeze acti
vitatea pe principiul autoconduce
rii și autogestiunii. Mai sînt, de a- 
semenea, o serie de alte produse 
cu prețuri sub cheltuielile de pro
ducție — și este de înțeles că 
aceasta determină ca întreprinde
rile respective să nu fie interesate 
în producerea lor.

Toate aceste majorări de prețuri, 
începînd cu transporturile, nu vor 
depăși prevederile din cincinal, de 
6 la sută, în așa fel încît în final 
retribuția reală, după aplicarea și a 
.celei de-a doua etape de mărire a 
retribuției, să fie de circa 32 la 
sută. Aceasta are loc cînd. după 
cum știți, pe plan mondial inflația 
este la un nivel foarte ridicat; sînt 
țări unde creșterea anuală a prețu
rilor este de 10—15 la sută și în 
unele chiar cu mult peste această 
rată. Viața arată că orînduirea 
noastră socialistă este în stare să 
asigure menținerea sub control a 
prețurilor, desigur acționînd acolo 
unde este necesar pentru a aduce 
corecturile și îmbunătățirile ce se 
impun, pornind de la principiile e- 
conomice ale autogestiunii și auto
conducerii. ale rentabilității fiecă
rei activități, acționînd pentru re
ducerea continuă a cheltuielilor 

materiale, pentru creșterea produc
tivității muncii. în toate domeniile 
există un raport direct între chel
tuielile materiale, productivitatea 
muncii și prețurile cu care se des
fac produsele. Trebuie să înțe
legem că nu putem să nu ți
nem seama, în activitatea eco
nomică,. de legitățile economice 
obiective pe care trebuie să le 
aplicăm. Este adevărat că la noi 
s-a creat mai de mult impresia că 
socialismul poate face , orice, dar 
viața, practica demonstrează că și 
socialismul trebuie să țină seama 
de legitățile generale, de legile 
obiective și să acționeze în con
cordanță cu ele. Dacă le nesoco
tește se pot produce dereglări 
foarte grave. Noi am fost și sîn
tem împotriva anarhiei în produc
ție. Trebuie să producem numai 
în raport cu necesitățile de con
sum ale populației, cu cerințele 
pieței interne și externe. De aceea 
am și spus că nici o întreprindere 
nu poate produce decît ceea ce 
răspunde necesităților reale ale 
oamenilor, combătînd cu hotărîre 
orice risipă. Este necesar să ți
nem seama de cerere și să oferim 
produsele de care societatea, oa
menii au realmente nevoie. Să nu 
admitem nici un fel de producție 
care nu este cerută de societate, 
numai de dragul de a produce ! 
Insist asupra acestui lucru, pen
tru că mai sînt directori de între
prinderi — probabil, și consilii ale 
oamenilor muncii — care vin cu 
cererea să li se admită să produ
că, fără să aibă nici contract, fără 
să știe dacă produsul respectiv 
poate fi vîndut undeva în țară 
sau străinătate. O asemenea men
talitate trebuie lichidată. Princi
piul economic pe care-1 adoptăm 
exclude o asemenea activitate — 
și trebuie să punem capăt cu de
săvârșire unor asemenea stări de 
lucruri.

Este necesar să reținem clar că 
realizarea măsurilor de creștere a 
retribuției, aplicarea in viață a 
îmbunătățirii legii respective cer 
o mai bună organizare a muncii, 
o creștere a producției și a eficien
ței ei, finind seama de necesită
țile interne și de cerințele de ex
port. Nimic nu trebuie să produ
cem peste aceasta ! Dar trebuie să 
facem totul pentru a asigura sa
tisfacerea în cele mai bune con
diții a cerințelor oamenilor mun
cii. să realizăm producția la nive
lul cerințelor beneficiarilor, ale 
clienților noștri din străinătate ! 
Numai așa activitatea noastră se 
va putea desfășura în bune con
diții, vom asigura creșterea conti
nuă a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, dezvoltarea 
întregii noastre societăți.

Fără îndoială că adoptînd mă
surile stabilite în această direcție 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii va acționa cu toată fermi
tatea pentru ca întreaga activitate 
economică să se desfășoare în con
cordanță cu ele.

Am dezbătut, de asemenea, pro
bleme privind activitatea politico- 
educativă. Perfecționarea conduce
rii, creșterea rolului organelor co
lective în realizarea autoconduce
rii și autogestiunii impun, ca o 
cerință obiectivă, ridicarea nivelu
lui profesional și tehnic, a gradu

lui de calificare al tuturor cadre
lor de muncitori, ingineri, tehni
cieni, al cadrelor din domeniul e- 
conomic, al cadrelor de conducere. 
Fără a ne preocupa permanent de 
creșterea nivelului de pregătire și 
de calificare nu vom putea înde
plini în bune condiții obiectivele ce 
ni le propunem !

în același timp este necesară in
tensificarea activității de educație 
politico-culturală, de ridicare a ni
velului de cunoștințe generale, de 
înarmare a oamenilor muncii cu 
concepția revoluționară despre 
lume și viață. Construcția socialis
mului impune însușirea de către 
toate cadrele noastre de partid și 
de stat a metodelor științifice de 
conducere, pe baza concepției ma- 
terialist-dialectice și istorice. Con
structorii socialismului și comunis
mului din România trebuie să ac
ționeze pe deplin conștienți de răs
punderile lor în toate domeniile de 
activitate, să facă totul pentru u- 
nirea eforturilor în vederea înfăp
tuirii Programului elaborat de Con
gresul al XI-lea al partidului. 
Dispunem și în această privință de 
tot ceea ce este necesar !

Desfășurarea cu bune rezultate a 
festivalului „Cîntarea României", 
în general activitatea de pregăti
re a cadrelor, munca politico-edu- 
cativă aduc o contribuție impor
tantă la bunul mers al întregii 
vieți sociale. în raport cu noile ce
rințe, se impune ca atît Consiliul 
Național, cît și consiliile oamenilor 
muncii, să se ocupe permanent de 
activitatea politico-educativă, de 
dezvoltarea continuă a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii.

Se impune, de asemenea, îmbu
nătățirea activității organelor și 
organizațiilor de partid, care tre
buie să asigure conducerea unita
ră a întregii activități, unirea e- 
forturilor tuturor oamenilor mun
cii într-o direcție unică. Dispunem 
de tot ce este necesar și am de
plina convingere că hotărîrile ple
narei Comitetului Central — care 
au fost însușite și adoptate și de 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii — deschid perspective noi 
pentru patria noastră și vor fi 
realizate cu succes în toate dome
niile ! (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
Este de înțeles că prin realizarea 

în bune condiții a construcției so
cialiste în România noi ne înde
plinim, în primul rînd, obligațiile 
față de poporul nostru, dar, în a- 
celași timp, ne aducem o contri
buție importantă la cauza socialis
mului, a întăririi prestigiului și 
forței sale pe plan internațional. 
Totodată, succesele noastre, politi- 

• ca generală a partidului și statu
lui nostru contribuie la realizarea 
pe plan internațional a unei poli
tici noi, democratice, de colabora
re cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială. Noi 
sîntem ferm hotărîți ca, preocupîn- 
du-ne de înfăptuirea Programului 
Congresului al XI-lea, să desfășu
răm o activitate intensă și pe plan 
internațional, să întărim colabo
rarea și solidaritatea cu țările so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare și țările nealiniate, cu ță
rile capitaliste dezvoltate, cu toa
te statele lumii, fără deosebire de

r 

orinduire socială, contribuind la o 
mai bună diviziune a muncii pe 
plan internațional, la schimbul 
mondial de valori materiale și spi
rituale.

Dorim să facem totul pentru ă 
contribui la realizarea securității 
în Europa, la instaurarea noii or
dini economice internaționale, la 
înfăptuirea dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare. Sîntem 
conștienți de faptul că problemele 
complexe ale vieții internaționale 
nu pot fi soluționate decît cu parti
ciparea activă a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea și de forța 
lor, că democratizarea vieții inter
naționale impune ca o necesitate 
participarea cu drepturi egale a ță
rilor mici și mijlocii la viața in
ternațională, pentru că numai pe 
această cale se va putea asigura o 
pace trainică, realizarea unei lumi 
mai drepte și mai bune pe planeta 
noastră. (Aplauze puternice).

Dragi tovarăși,
în încheiere, doresc să exprim 

încă o dată convingerea că dezba
terile și hotărîrile pe care le-am 
adoptat astăzi vor da un nou 
imbold activității de perfecționare 
a întregii noastre munci, vor duce 
la creșterea rolului consiliilor oa
menilor muncii, al organelor de 
conducere colectivă, al adunărilor 
generale. Ia participarea tot mai 
activă a maselor populare, a între
gului popor, la conducerea societă
ții noastre socialiste.

Aș dori să atrag în mod deosebit 
atenția că, odată întorși acasă, pe 
lîngă preocuparea de a aplica în 
viață aceste hotărîri, trebuie să nu 
uităm nici un moment obligațiile 
și răspunderile ce revin consi
liilor oamenilor muncii pentru în
făptuirea în cele mai bune condi
ții a planului pe 1978. In fond, 
aplicarea în viață a acestor 'hotă
rîri și măsuri trebuie să se reflecte 
într-o mai bună organizare a mun
cii, în realizarea în cele mai bune 
condiții a planului în toate dome
niile — atît în ce privește produc
ția, cît și investițiile, exportul și 
toate celelalte domenii de activi
tate. Dispunem de tot ce este nece
sar pentru aceasta și îmi exprim 
convingerea că toate consiliile oa
menilor muncii. Consiliul Național, 
toți oamenii muncii nu vor precu
peți nici un efort pentru a încheia 
și acest an cu rezultate remarca
bile în toate sectoarele de activi
tate. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Cu această convingere doresc să 
vă urez dumneavoastră, consiliilor 
oamenilor muncii, tuturor oameni
lor muncii succese tot mai mari. în 
realizarea planului, în întreaga 
activitate, multă sănătate și feri
cire. (Aplauze puternice, urale, 
asistenta în picioare scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Declar închise lucrările Consi
liului Național și vă urez spor la 
muncă 1 (Aplauze prelungite, ura
le ; ovații puternice ; se scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. 
Cei prezenti în sală ovaționează 
într-o atmosferă de puternic entu
ziasm pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul general al 
partidului și președintele republi
cii, tovarășul Nicoiae Ceaușescu).
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI ATIRNAL AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare clin pag. a II-a) 
tarea rostită la adunarea gene
rală a oamenilor muncii din în
treprinderea noastră, vă asigu
răm că nu vom precupeți nici

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE CĂDARIU

Valoarea măsurilor adoptate 
de recenta plenară a Comite
tului Central — care au fost 
elaborate din inițiativa și cu 
participarea directă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — este 
cu atit mai evidentă astăzi cind 
ne propunem să transformăm 
cantitatea într-o nouă calitate, 
cind trebuie să realizăm o efi
cientă economică superioară in 
toate domeniile. In cadrul în
treprinderii „Unio“ din Satu 
Mare experimentăm încă din 
1974 comensurarea realizărilor 
pe baza indicatorului producției 
nete, și putem afirma că intro
ducerea acestuia a sporit răs
punderea consiliului oamenilor 
muncii, a întregului colectiv 
pentru modernizarea tehnologi
ilor de fabricație, organizarea 
mai bună a producției și mun
cii, reducerea cheltuielilor de 
producție. întărirea ordinii și 
disciplinei.

O dovadă o constituie și fap
tul că în anul trecut au fost 
realizați principalii indicatori 
fie plan, inclusiv planul pro
ducției fizice și al producției 
nete. Rolul acestui indicator în 
creșterea calității muncii noas
tre și a eficienței acesteia este 
reflectată, intre altele. în rea
lizarea unei producții de 3 623 
lei pe fiecare 1000 lei fonduri 
fixe.

Făcind însă analiza profundă 
asupra activității consiliului oa
menilor muncii și a colectivului 
nostru de muncă, trebuie să re
marc că am întimpinat și o se
rie de greutăți atit în anul 1977, 
cit și in acest an. Astfel, acțiu
nea de încheiere a contractelor 
cu beneficiarii noștri nu este 
încă corelată cu fazele unei 
bune pregătiri tehnologice a 
producției și cu asigurarea ba
zei tehnico-materiale și a coo
perării necesare.

Consider că pentru elimina
rea în viitor a acestor situații 
necorespunzătoare 'este imperi
os necesar să fie mai exigent 
respectate în toate verigile pe 
care le supune activitatea eco
nomică și de producție indi
cațiile conducerii partidului 
privind domeniul contractelor, 
inclusiv aceea de a se asigura 
contractarea integrală a produc
ției stabilite pentru întregul 
plan cincinal și pentru pro
gramul suplimentar la care 
colectivele noastre s-au an
gajat. Consider potrivit să fie 
abordată la nivelul economiei 
noastre problema contractării 
producției chiar ne termene 
mai mari de cinci ani. Prin a- 
ceasta s-ar asigura întreprinde
rilor condiții de dezvoltare opti
mă a capacităților, organizarea 
unei tehnologii mai bune, asi
gurarea unor dotări corespunză
toare pentru promovarea tehno
logiilor celor mai moderne.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VALER GABRIAN

r-erfecționările privind condu
cerea și planificarea economiei 
noastre naționale, adoptate de 
plenara OiC. al P.C.R. din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. au găsit un larg 
ecou in rindul oamenilor mun
cii și reclamă ca o cerință esen
țială trecerea la o nouă calitate 
a muncii organelor colective de 
conducere. De aceea, conside
răm că actuala plenară a Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii se înscrie ca un eveni
ment important in orientarea 
activității noastre viitoare.

Noua componență a consiliilor 
oamenilor muncii, componentă 
care include un număr mai 
mare de muncitori, din locuri 
de producție cheie, este în mă
sură să orienteze activitatea or
ganelor colective de conducere 
spre problemele vitale ale pro
ducției. să răspundă operativ’ 
planificării și organizării pro
ducției. problemelor sociale. Re
prezentanții muncitorilor din 
consiliile oamenilor muncii răs
pund și rezolvă inclusiv proble
me tehnice, tehnologice, proble
me de cercetare științifică si 
experimentare industrială a unor 
soluții noi. La toate lucrările de 
cercetare care vizează perfecțio
narea unor tehnologii, asimila
rea unor utilaie sau îmbunătă
țirea organizării producției par
ticipă in colectivul de cercetare 
maistrul și șeful de brigadă de 
la locul de muncă respectiv. 
Pentru problemele mari s-au 
constituit colective complexe, 
atit la nivelul centralei noastre, 
a minereurilor si metalurgiei 
neferoase — Baia Mare, cit și 
la nivelul fiecărei unități.

V-as ruga să-mi permiteți să 
mă refer pe scurt la măsurile 
privind perfectionarea conduce
rii si planificării economico-fi
nanciare și la modul in care 
consiliile oamenilor muncii din

CUVlNTUL
MARIA

Problematica înscrisă pe or
dinea de zi a plenarei Consi
liului Național al Oamenilor' 
Muncii reflectă preocuparea 
constantă a conducerii partidu
lui, a tovarășului secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, de a 
perfecționa sistematic întreaga 
viață economico-socială, de a 
îmbunătăți mecanismul econo- 
mico-financiar și formele de 
conducere, promovind într-o 
concepție originală. proprie 
partidului nostru, autogestiunea 
și autoconducerea muncitoreas
că. însăși existența Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, 
condus nemijlocit de mult sti
matul nostru secretar general, 
constituie o ilustrare vie a de
mocrației noastre economice, 
zare copferă oamenilor muncii 
dreptul de a participa în mod 
organizat, direct și efectiv, la 
conducerea întregii. vieți eco
nomice. 

un efort de muncă și creație 
pentru a ne aduce o contribuție 
tot mai mare la realizarea pro
gramului de făurire- a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Prețioasele indicații date de 
către dumneavoastră, stimate 
tovarășe secretar general, cu 
ocazia vizitei în iudetul Satu 
Mare. privind îmbunătățirea 
producției de utilai minier, sint 
pe deplin realizabile, mai ales 
că s-a asigurat si cadrul orga
nizatoric necesar prin înființa
rea Centralei industriale de uti
lai minier si petrolier din 
Ploiești. Avem convingerea că 
noile condiții create vor asigura 
aplicarea întocmai a prevederilor 
legale privind funcțiunea de 
cercetare-dezvoltare. se va defi
nitiva concentrarea producției, 
se vor adinei specializarea și 
cooperarea între întreprinderile 
centralei si vor fi corelate mai 
bine planurile de cercetare, pro
iectare și inginerie tehnologică 
ale institutelor de proiectare cu 
planurile întreprinderilor.

în ceea ce ne privește, doresc 
să raportez că oamenii muncii 
de la întreprinderea „Unio“. 
consiliul oamenilor muncii se 
preocupă cu întreaga răspundere 
de aplicarea în viată a sarcinilor 
indicate de dumneavoastră la 
sfirsitul anului trecut, privind 
mecanizarea lucrărilor miniere, 
în vederea sporirii productivită
ții in acest sector extrem de im
portant al economiei naționale.

în legătură cu asigurarea de 
capacități corespunzătoare pro
ducției de utilaie la nivelul ne
cesarului pentru industria mi
nieră si pentru export, cred că 
va trebui să ducem mai departe 
măsurile întreprinse nînă acum 
și, împreună cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini. Ministerul Minelor, Petro
lului și Geologiei și centrala 
noastră, să fie îmbunătățite 
programele existente și să 
fie stabilite niveluri cit mai 
înalte pentru nevoile de ex
port. Capacitățile pe care 
ie avem, vom urmări să fie 
complet acoperite cu utilaie din 
profil, deoarece a se trece la o 
structură de producție pe capa
citățile existente este foarte ne
economic. Se știe că. dacă do
tările nu corespund structurii de 
producție, scade în mod simțitor 
eficienta folosirii milioanelor de 
producție.

Cit privește orientarea viitoare 
în proiectarea de noi obiective 
pentru producția de utilaie mi
niere. propun să se asigure o 
asemenea dotare cu utilaie care 
să permită o elasticitate mai 
mare în trecerea la executarea 
unor produse de altă structură.

Tn încheiere, doresc să vă asi
gur că muncitorii și specialiștii 
întreprinderii , ..Unio“ din Satu 
Mare, fără deosebire de națio
nalitate. vor intensifica mai mult 
eforturile pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor care ne 
revin.

centrală si upităti se pregătesc 
în acest sens. Ne-am dat seama 
că trebuie să depășim sistemul 
actual de lucru, adică progra
marea si pregătirea producției 
trebuie mai riguros făcute, ur
mărirea costurilor si actionarea 
pîrghiilor de reducere a chel
tuielilor materiale trebuie puse' 
pe prim plan si. în același timp, 
să depunem eforturi mai susți
nute pentru realizarea produc
ției fizice.

De mai multă vreme s-a re
simțit necesitatea lărgirii com
petentelor si atribuțiilor între
prinderilor si centralelor indus
triale. creșterea atribuțiilor a- 
cestora. deoarece pină la urmă 
colectivele din întreprinderi 
trebuie să răspundă nemiilncit 
de activitatea si rezultatele 
muncii' lor. Nu trebuie privită 
cu îngriiorare întărirea între
prinderilor si centralelor, auto
conducerea acestora, faptul că 
vor hotărî ele ee. cit si mai ales 
cum produc, că vor construi lo
cuințe, grădinițe, creșe. cantine, 
săli si terenuri de sport, hote
luri si cabane dc odihnă si tra
tament. că in afara organiză
rii producției vor organiza pe 
un plan superior timpul liber 
al oamenilor muncii si al fami
liilor acestora, că vor organiza 
excursii în tară si în străină
tate. întreprinderile pot si tre
buie să facă toate acestea, aces
ta fiind de fapt saltul spre o 
nouă calitate.

în încheiere doresc să asigur 
conducerea superioară de partid 
si de stat, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că minerii, prepara
torii și metalurgiștii centralei 
din Baia Mare vor munci mai 
eficient, că organele colective 
de conducere isi vor îmbunătăți 
continuu stilul si metodele de 
muncă, că vom aplica consec
vent indicațiile si hotăririle de 
partid si de stat.

TOVARĂȘEI 
MAGHEȚ

Angrenați în realizarea unor 
programe prioritare ale econo
miei naționale, oamenii muncii 
din întreprinderea construc
toare de mașini Reșița, sub di
recta îndrumare a comitetului 
de partid, au obținut in primii 
doi ani ai actualului cincinal 
succese importante, adueîn- 
du-și contribuția la mărețele 
înfăptuiri obținute de întregul 
nostru popor. Astfel, s-au reali
zat principalii indicatori de 
plan, obținîndu-se rezultate 
bune. în special pe linia creș
terii productivității muncii, in
dicator îndeplinit în anul 1977 
in proporție de 104,2 la sută.

Trebuie să arătăm, totodată, 
in mod autocritic că există în 
activitatea noastră unele defi
ciente care au dus la nereali- 
zarea în 1977 și in primul tri
mestru al anului acesta a in
dicatorului producției nete. 
Aceasta fiind situația, consiliul 
oamenilor muncii, sprijinit in

tens de comitetul de partid, a 
inițiat o serie de măsuri cu 
caracter operativ pentru îmbu
nătățirea generală a activității 
întreprinderii.

De o importanță deosebită 
pentru reflectarea accentuării 
caracterului democratic al mă
surilor preconizate în vederea 
perfecționării conducerii și pla
nificării economico-financiare o 
reprezintă întărirea autogestiu- 
nii economico-financiare prin 
lărgirea competentelor consilii
lor oamenilor muncii in vede
rea luării deciziilor, contribuind 
în acest sens la o reală ridicare 
pe un pian calitativ superior 
a autoconducerii muncitorești. 
Considerăm că in acest scop este 
necesar să se acorde o impor
tantă deosebită de către consi
liile oamenilor muncii res
pectării prevederilor legilor, ho- 
tăririlor si reglementărilor in 
vigoare în domeniul vieții eco
nomice si sociale. Pentru a crea

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU MIHAI

Raportez plenarei că și la în
treprinderea de autoturisme Pi
tești adunările generale ale oa
menilor muncii din ianuarie- 
februarie anul acesta, la care au 
participat mii de oameni ai 
muncii, au fost mai bine or
ganizate, au analizat eu exi
gență și răspundere. în spirit 
critic și autocritic, activitatea 
desfășurată, au adoptat hotărîri 
pentru îmbunătățirea activității 
in toate sectoarele de activita
te. în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvin tul sute de tovarăși 
care, analizind modul cum se 
aetionează pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, și-au spus 
deschis părerea, au criticat cu
rajos neajunsurile, inclusiv cele 
care s-au manifestat în activi
tatea consiliului nostru, a ca
drelor tehnico-ad.ministrative. 
Au fost făcutș 569 propuneri, 
multe dintre ele cu o mare va
loare economică.

Analiza pe bază de bilanț a 
activității desfășurate anul tre
cut evidențiază și la nivelul în
treprinderii noastre o situație in 
general corespunzătoare. Deși 
ne-am confruntat cu o serie de 
greutăți, îndeosebi în ceea ce 
privește aprovizionarea tehnico- 
materială. punerea in funcțiune 
a unor noi capacități de pro
ducție. realizarea planului de 
cooperări, am reușit să realizăm 
principalii indicatori de produc
ție. De asemenea, producția la 
1 000 lei fonduri fixe s-a ridi
cat la 1 870 lei, cu posibilități să 
crească în continuare.

•Vă rog șă-mi permiteți, tova
rășe secretar general, să vă 
exprim și cu acest prilej mul
țumirile colectivului nostru 
pentru indicațiile de cea mai 
mare valoare pe care ni le-ati dat 
direct la fata locului. în secțiile 
uzinei, privind folosirea mai 
bună a capacităților si utilajelor, 
măsurile ee trebuie luate pentru 
ca l'a nivelul anului 1980 să reu- 
sînt să atingem o capacitate de 
150 000 autoturisme anual.

Raportez că pentru atingerea 
acestui obiectiv s-au executat 
sau sint în curs de execuție lu
crări de investiții, de moderni
zare si dotare a secțiilor de pro
ducție. de imbunătătire a tehno
logiilor de fabricație, de mai 
bună organizare a colaborării 
între secții. Au fost puse în 
funcțiune noi obiective.

Cu toate rezultatele obținute 
trebuie să spunem deschis că in 
activitatea întreprinderii noas
tre s-au manifestat si o serie de 
neajunsuri si. în primul rind. 
faptul că n-am reușit să reali
zăm integral sarcinile la export, 
nu am realizat indicatorul nro- 
ductiei-marfă. care pe trimes
trul I a fost de numai 99.4 la 
sută. Din această cauză au fost

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION CHIRIȚĂ

în lumina Hotărîrii Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P C.R.. a indicațiilor și .ori
entărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind creșterea ro
lului și răspunderii consiliilor 
oamenilor muncii în conducerea 
întreprinderilor, asigurarea unei 
mai bune reprezentări în consi
lii a secțiilor de producție și 
lărgirea participării muncitorilor 
și maiștrilor în activitatea orga
nelor de conducere colectivă, 
numărul membrilor care alcătu
iesc consiliul oamenilor muncii 
de la întreprinderea unde lucrez 
— Schela de extracție Videle, 
județul Teleorman — a crescut 
de la 15 la 21, iar 9 dintre ei 
sint muncitori și maiștri, repre
zentanți ai celor care mtincesc 
nemijlocit în producție. Ca ur
mare, s-a asigurat o participare 
largă și în mod organizat a oa
menilor muncii la conducerea 
activității economico-sociale, la 
dezbaterea și soluționarea pro
blemelor legate de îndeplinirea 
programului de producție, la e- 
xerertarea controlului asupra or
ganelor de conducere.

Consider că Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 22—23 martie 
privind perfecționarea conduce
rii si planificării activității eco
nomico-financiare și participarea 
Ja beneficii a oamenilor muncii 
are o deosebită însemnătate și 
creează cadrul larg, democratic 
pentru participarea celor ce 
muncesc la ridicarea pe plan su
perior a autoconducerii muncito
rești. pentru ca fiecare colectiv 
de muncă să-și îndeplinească ro
lul cuvenit in buna funcționare a 
unităților în care lucrează. Întă

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
VIOREL HUSEA

Mă declar întru totul de acord 
cu materialele supuse dezbaterii 
primei plenare a Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii, care 
se înscriu pe linia aplicării în 
viată a hotărîrilor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 22-23 martie, Atit 
din Raportul cu privire la des
fășurarea adunărilor generale 
ale oamenilor muncii, cit și din 
analiza pe bază de bilanț a acti
vității desfășurate în industrie, 
construcții și transporturi în 
anul 1977. a reieșit că la rezul
tatele bune obținute, un rol im
portant l-a avut activitatea or

condiții care să asigure pe 
deplin acest lucru, propunem să 
se treacă Ia aplicarea cit mai 
grabnică in practică a încheierii 
unor contracte pe termen lung 
pentru produsele complexe cu 
ciclu lung de fabricație.

Cu un deosebit interes și sa
tisfacție au primit oamenii mun
cii din întreprindere măsurile 
privind participarea la beneficii 
a personalului muncitor, adopta
te în Plenara C.C. al P.C.R., din 
22—23 martie, măsuri care-șl 
vor găsi reflectarea corespun
zătoare în Legea retribuției, ca 
o nouă si elocventă dovadă a 
preocupării conducerii de partid 
si de stat, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru trans
punerea în viață a principiilor 
et-cii si echității socialiste, con
comitent cu creșterea rolului și 
răspunderii oamenilor muncii 
din unitățile economice în mui- 
tiola lor calitate de proprietari, 
producători si beneficiari.

înregistrate minusuri la 75 de 
contracte economice, inclusiv 
unele dintre contractele externe. 
Pe lingă greutățile de ordin 
obiectiv — mă refer îndeosebi la 
turele neajunsuri in aprovizio
narea tehnico-materială — a- 
ceastă situație se datoreste in 
bună măsură si unor lipsuri 
care ne aparțin nouă în orga
nizarea producției si a muncii, 
in desfășurarea activității poli
tico-educative, pe care noi le-am 
analizat cu toată răspunderea și 
am stabilit măsuri hotărâte ca 
ele să nu se mai repete.

Sintem, de asemenea, perma
nent preocupați de îmbunătăți
rea calității autoturismului. Cu 
toate rezultatele obținute in re
alizarea dezideratului de trans
formare a cantității într-o nouă 
calitate, trebuie să spun in fața 
plenarei că sint încă ridicate 
cheltilielile pentru remedieri in 
perioada de garanție. Sîntem 
conștientf de răspunderea ce ne 
revine pentru obținerea unui- 
autoturism cit mai bine realizat, 
competitiv pe piața internă șl 
externă. Noi am dezbătut cu 
răspundere comunistă recentele 
măsuri stabilite de plenara C.C. 
al P.C.R. și înțelegem că noul 
sistem de organizare și retribuire 
a muncii deschide posibilități 
mari de sporire a avuției națio
nale, de creștere a veniturilor, 
dar impune, în același timp, o 
disciplină de producție riguroa
să. creșterea productivității 
muncii, ridicarea calității pro
duselor. valorificarea superioară 
a materiilor prime și materiale
lor, reducerea costurilor de pro
ducție- — elemente esențiale în 
creșterea producției nete, a be
neficiilor și, deci, a câștigurilor 
oamenilor muncii. Sîntem pre
ocupați și acționăm cu toată 
răspunderea pentru a crea toate 
condițiile în vederea introduce
rii. începînd din semestrul II, 
ă. producției nete ca indicator 
de 'bâză. Averii întocmite opt 
programe care prevăd măsuri 
complexe pentru îmbunătățirea 
activității noastre, cu accent pe 
•proiectarea și reproîectarea unor 
produse, pe reducerea cheltuie
lilor materiale, pe economisirea 
energiei și combustibilului. in 
vederea creșterii producției nou 
create.

în încheiere, asigur plenara, 
pe dumneavoastră. tovarășe 
secretar general, că puternicul 
colectiv de la întreprinderea de 
autoturisme Pitești se va mobi
liza mai energic, va acționa cu 
toată răspunderea pentru înde
plinirea sarcinilor ce-i revin, 
pentru ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor» 
pentru creșterea eficienței actiJ 
vității noastre. • 

rirea autogestiunii economico-fi
nanciare și introducerea ca in
dicatori de bază a producției 
nete și fizice, pe temeiul cărora 
se eliberează fonduri de retri
buire, vor ilustra mai bine apor
tul tuturor muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor la crearea 
venitului național, vor contribui 
la introducerea tehnicii noi. va
lorificarea superioară a mate
riilor prime și sporirea rentabi
lității. toate acestea reflectîn- 
du-se în creșterea nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

După ce a cerut un sprijin mai 
substanțial din partea unor or
gane centrale de specialitate în 
rezolvarea unor probleme ce de
pășesc posibilitățile colectivului 
schelei petroliere la care lu
crează, vorbitorul a spus : Mă
surile ne care consiliul oame
nilor muncii le-a luat în vede
rea mai bunei organizări a mun
cii și întronării unui spirit de 
ordine și disciplină la fiecare e- 
chipă. la fiecare loc de muncă 
ne vor ajuta să realizăm și să 
depășim indicatorii economici de 
bază și, în primul rind, produc
ția fizică, concretizată în canti
tăți sporite de țiței și gaze ex
trase.

Exprimindu-mi adeziunea de
plină față de hotăririle pe care 
plenara le va adopta, vă asigur, 
tovarășe secretar general al 
partidului, că întreg colectivul 
de sondori pe care îl reprezint 
isi va consacra toată capa
citatea de muncă pentru înfăp
tuirea neabătută a Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

ganelor colective de conducere 
din întreprinderi, care au acțio
nat cu toată fermitatea pentru 
traducerea în viată a hotărîrilor 
Congresului consiliilor oamenilor 
muncii, a indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, cu 
ocazia constituirii. în octom
brie anul trecut, a Consiliului 
National al Oamenilor Muncii.

Informez plenara că la rezul
tatele bune obținute ne întreaga 
țară o contribuție și-au adus-o 
cei peste 100 000 de oameni ai 
muncii din Centrala industrială 

de autovehicule pentru transport, 
care în anul trecut au depășit 
planul producției industriale cu 
230 milioane lei, obținînd creș
teri substanțiale fată de perioa
da anterioară la producția de 
autocamioane diesel.

Consiliile oamenilor muncii 
din centrală și întreprinderile 
componente s-au preocupat în 
mai mare măsură de soluționa
rea problemelor sociale ale oa
menilor muncii, grăitor în a- 
cest sens fiind faptul că. pe lin
gă majorarea retribuției cu peste 
240 milioane, lei, s-au dat in fo
losință in anul trecut peste 1 848 
locuințe ; dispunem de o capa
citate totală de 12 000 locuri in 
căminele de nefamilisti. au 
sporit capacitățile cantinelor- 
restaurant și microcantinelor.

Relevind unele neajunsuri in 
îndeplinirea planului de pro
ducție. vorbitorul a arătat că 
pentru înlăturarea acestora con
siliul oamenilor muncii din cen
trală a stabilit un amplu pro
gram de măsuri care vizează, 
printre altele, respectarea cu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
COSTACHE HERGHELEGIU

Doresc, încă de la început, să 
exprim recunoștința și aproba
rea deplină a colectivului pe 
care îl reprezint — întreprinde
rea de utilaj greu ..Progresul" 
Brăila — față de conținutul is
toricelor hotărîri adoptate de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R.. 
întreaga noastră stimă și în
credere față de cel mai iubit 
și prețuit conducător al națiu
nii romane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, preocupat permanent 
pentru ca toate hotăririle și le
gile să fie în concordanță cu 
nevoile și cerințele patriei, cu 
bunăstarea poporului.

Apreciez ea foarte importantă 
prevederea potrivit căreia fon
dul de participare a colectivu
lui la beneficii urmează a se 
constitui și dintr-o cotă de pină 
la 14 la sută din beneficiile 
peste plan obținute prin depă
șirea producției nete, ca urma
re a depășirii producției fizice, 
în întreprinderea noastră, in 
primul trimestru din acest an 
avem rezultate bune la toți in
dicatorii. Astfel, la producția- 
marfă vindută și încasată avem 
o depășire de peste 20 milioane 
lei, valoarea producției supli
mentare a produselor livrate la 
export fiind de peste trei mili
oane lei valută.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
LINA CIOBANU

Tn numele celor pe care-i re
prezint — lucrătorii din indus
tria ușoară — mă declar intru 
totul de acord cu documentele 
supuse ș.pre,,,dezbațerr;,'. docu-.. 
mente ee. țe înscriu Organic pe"- 
linia creării condițiilor de apli
care în practică a măsurilor a- 
probate do Conferința Naționa
lă a partidului si-de recenta 
plenară a C.C. al P.C.R.

După cum cunoaștem cu to
ții. perfecționarea organizării 
conducerii întregii activități so
ciale. a planificării economico- 
financiare este rezultatul gindi- 
rii permanente, neobosite, a ce
lui mai iubit fiu al poporului 
nostru, mult stimatul și prețui
tul tovarăș Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Introducerea producției nete 
ca indicator, de bază pentru 
măsurarea activității tuturor u- 
nităților economice, precum și 
creșterea rolului si importanței 
beneficiului ca sursă determi
nantă pentru formarea fondului 
de dezvoltare economico-socială 
și de cointeresare și stimulare 
materială a oamenilor muncii 
vor crea condiții optime pen
tru realizarea sarcinilor ce stau 
în fata întreprinderilor noastre.

Informez plenara că recente
le adunări generale ale oame
nilor muncii din întreprinderi 
și centrale au acordat o aten
ție deosebită folosirii mai de
pline a capacităților și suprafe
țelor de producție, creșterii mai 
accentuate a productivității 
muncii, modernizării producției 
și îmbunătățirii tehnologiilor, 
asimilării în fabricație de noi 
produse cu performante ridica
te. mecanizării transporturilor 
etc. Cu acest prilej au fost fă
cute critici Ia adresa colective
lor de conducere din întreprin
deri. centrale și din minister, 
s-au făcut peste 1 800 de propu
neri. din care un număr însem
nat în competența directă de 
rezolvare a ministerului nostru.

Problemele ridicate de către 
oamenii muncii din întreprin
deri au fost analizate cu simț 
de răspundere : în majoritatea 
cazurilor s-au găsit soluțiile de 
rezolvare, iar altele sint în curs 
de realizare.

Măsurile hotărite de plenara 
noastră cu privire la creșterea 
numărului membrilor in consi
liile de conducere ale ministe
relor și în special noile preve
deri referitoare la alegerea in 
consilii a reprezentanților oa
menilor muncii — muncitori, 
maiștri — vor crea un minunat 
prilej de dezbatere și decizie 
prin mai buna cunoaștere a 
realității din întreprinderile 
noastre.

Sîntem conștienti că în activi
tatea noastră mai persistă unele 
deficiențe. De aceea, vom acțio
na cu perseverentă pentru eli
minarea lor, pentru a realiza 
acel salt către o noua calitate, 
superioară, concretizată în creș
terea eficienței economice.

Oamenii muncii din industria 
ușoară, intensificînd preocupă
rile pentru transpunerea in viată 
a indicațiilor dumneavoastră, to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu. cu privire la creș
terea valorificării produselor 
destinate exportului, au întocmit 
programe de măsuri concrete, 
astfel îneît pină în anul 1980 să 
se obțină pe tona de produs fi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CSILAG ANDREI

în perioada care a trecut 
după plenara C.C. al P.C.R. din 
martie am avut posibilitatea să 

strictețe a graficului de realizare 
a producției fizice.

Este imperios necesar să ac
ționăm mai mult pe linia scă
derii rebuturilor, a reducerii 
consumului de materiale, de 
combustibili și energie, a folo
sirii la maximum a capacităților 
de producție în mașini-unelte și 
instalații, precum și a forței de 
muncă, aspecte care încă mai 
constituie probleme incomplet 
soluționate chiar la marile în
treprinderi ale centralei.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Vă informez, tovarășe secretar 
general, că și noi, oamenii 
muncii din industria de auto
vehicule din țara noastră, am 
urmărit cu atenție și am aprobat 
din toată inima rezultatele vi
zitei dumneavoastră in Statele 
Unite ale Americii. Vom acțio
na cu toată răspunderea in ma
terializarea acțiunilor convenite 
cu unele din cele mai prestigi
oase three din țara vizitată, con
siderând că prin aceasta vom ri
dica pe o treaptă și mai înaltă 
nivelul producției noastre.

Totuși, datorită unor cauze o-
biective și subiective, la unele
sortimente, intre care și utilaj
metalurgic, am rămas datori
față de cifrele planificate. Con
siliul oamenilor muncii n-a stat 
pasiv și. în urma unei analize 
amănunțite, pe lingă măsurile 
tehnico-organizatorice luate la 
nivelul fabricilor și secțiilor, 
s-a cerut ajutorul centralei și 
ministerului pentru ca toate ră- 
minerile în urmă să fie recu
perate.

Colectivul nostru este pe de
plin conștient că îndeplinirea 
în mod exemplar a planului de 
producție netă, prin realizarea 
sarcinilor de producție fizică, 
cere eforturi susținute pe întreg 
parcursul anului, de aceasta fi
ind legată retribuirea persona
lului muncitor. Tocmai de 
aceea, măsurile care se află pe 
agenda de lucru a consiliului 
oamenilor muncii, a conduceri
lor fabricilor și secțiilor vizea
ză, printre altele, organizarea 
rațională a producției și a mun
cii. extinderea mecanizării și 
automatizării operațiilor de lu
cru. îmbunătățirea fluxului teh
nologic. creșterea nivelului de 
specializare a tuturor muncito
rilor.

nit. asa cum dumneavoastră 
ne-ati indicat, cu 24—25 la sută 
mai mult decit in anul 1977.

Consiliul conducerii ministeru
lui nostru, ne ba?a, indicațiilor 
date de către dumneavoastră, 
este astăzi pregătit să vă su
pună spre aprobare integrarea 
multor unități din induștria 
ușoară. Aplicarea acestor măsuri 
va conduce in mod sigur la 
creșterea eficientei întregii noas
tre activități, la apropierea con
ducerii ministerului si a condu
cerilor centralelor de unitățile 
producătoare de bunuri de larg 
consum, la reducerea cheltuieli
lor generale si materiale, la o 
repartizare mai judicioasă a ca
drelor de conducere, care s-au 
concentrat în mod deosebit în 
orașele mari, deși noi ne regă
sim repartizați, ca urmare a po
liticii de dezvoltare a forțelor de 
producție, pe tot teritoriul țării.

Vă raportăm că. in urma mă
surilor luate, no primul trimes
tru din acest an am realizat o 
reducere a cheltuielilor de 14,2 
lei . la 1 000 lei producție-mar- 
fă De asemenea, măsurile 
stabilite pentru acest an de 
folosire mai bună a utila
jelor și instalațiilor vor asi
gura creșterea producției globale 
industriale la 1 000 lei fonduri 
fixe Ia 2 570 lei. iar beneficiile 
la 500 lei.

Pentru înfăptuirea sarcinilor 
de plan pe acest an. în condiții 
de eficientă sporită. întreprin
dem noi acțiuni de realizare a 
producției fizice, de contractare 
a întregului fond de marfă pen
tru export, cit Si pentru nevoile 
interne, de creștere a producti
vității muncii, de reducere a con
sumurilor de materiale, energie 
si combustibil, de intensificare a 
activității de cercetare si pro
movare a progresului tehnic prin 
noi tehnologii, ridicarea para
metrilor tehnico-functionali ai 
produselor. scurtarea ciclului 
cercetare-proiectare-produetje. în 
ngralel cu diversificarea si îm- 
buniitstîrea calității.

Măsurile stabilite de condu
cerea de partid si de stat, per
sonal de dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceausescu, pentru 
care vă mulțumim încă o dată, 
privind majorarea retribuției si 
trecerea cu prioritate la sflnt.ă- 
mina redusă de lucru, au creat 
o stimulare puternică a oameni
lor muncii din industria ușoară, 
fant. concretizat in realizările 
obținute în primele patra luni 
din acest an. Vă raportăm că 
în acest semestru beneficiază 
de programul redus de lucru 71 
de întreprinderi, cu un număr de 
peste 132 mii de oameni ai mun
cii. iar pină la sfirșitul anului 
vor beneficia de acest program 
peste 50 la sută din totalul per
sonalului muncitor din unitățile 
noastre.

Exorimîndu-ne deplina ade
ziune fată de rezultatele rodnice 
ale vizitei dumneavoastră si a 
tovarășei Elena Ceausescu in 
Statele Unite ale Americii. vă 
încredințăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, că toti 
oamenii muncii din industria 
ușoară vor munci neobosit pen
tru a răspunde preocupărilor 
dumneavoastră de a asigura 
tării noastre un loc de frunte în 
rindul națiunilor lumii, realizînd 
sarcinile ce ne revin din pro
gramul suplimentar. adueîn- 
du-ne astfel contribuția noas
tră la înflorirea ne mai departe 
a scuirmei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

discut pe larg cu un număr mare 
de oameni ai muncii din toate 
domeniile de activitate si să 

constat faptul că măsurile adop
tate din inițiativa dumneavoas
tră. stimate tovarășe secretar 
general, cu privire la perfectio
narea organizării si conducerii 
vieții economice si la partici
parea oamenilor muncii la bene
ficii au fost primite cu mare 
bucurie si satisfacție, au gene
rat o puternică emulație în ca
drul tuturor colectivelor de 
muncă din iudetul Clui.

Muncind cu abnegație pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea., a indicațiilor și 
orientărilor de o deosebită va
loare date de dumneavoastră, cu 
prilejul vizitelor de lucru pe 
care le-ati făcut în iudetul Clui. 
oamenii muncii de nc tot cu
prinsul acestuia. înfrățiți de se
cole în muncă si viată, au obți
nut si obțin rezultate tot mai în
semnate in toate domeniile de 
activitate. Vă raportăm că. atit 
in anul 1977. cit. și în trimes
trul I din acest an. iudetul nos
tru si-a realizat si depășit sar
cinile ce i-au revenit din pla
nul unic de dezvoltare econo
mico-socială a patriei.

O importantă deosebită acor
dăm înfăptuirii vastului program 
de investiții ce s-a stabilit pen
tru iudetul nostru ne acest cin
cinal. care asigură Cluiului. in 
continuare, un ritm inalt de dez
voltare. corespunzător politicii 
partidului de creștere puternică 
a tuturor zonelor țării.

Oamenii muncii din județul 
Cluj apreciază cu profundă sa
tisfacție și adîncă mulțumire 
că rezultatele primilor doi ani 
ai cincinalului, precum și o- 
biectivele stabilite pentru anii 
următori reflectă cu pregnanță 
justețea și realismul politicii 
partidului de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul țării, de 
dezvoltare armonioasă a tutu
ror iudetelor. ceea ce asigură 
baza materială pentru realiza
rea in fapt a egalității in 
drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei, fără deosebire de na
ționalitate. pentru manifestarea 
si afirmarea plenară a capaci
tăților lor creatoare în sfera 
de bunuri materiale și spiri
tuale.

Constituția patriei noastre 
asigură tuturor cetățenilor, fără

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE BURUC

Lucrările plenarei Consiliului 
Națjonal al Oamenilor Muncii 
se desfășoară intr-un cadru de 
puternică emulație creatoare, 
generată de hotăririle Plenarei 
Comitetului Central al partidu
lui din 22—23 martie, care a 
aprobat un amplu program de 
măsuri ce vizează perfectionarea 
conducerii si planificării econo
mico-financiare. întărirea auto
conducerii muncitorești si a 
autogospodăririi. Aplicarea ho- 
tăriță în viată a acestor măsuri 
se află in prezent în centrul 
preocupărilor organului nostru 
colectiv de conducere, care în
deosebi după Congresul Consi
liilor oamenilor muncii a pus 
un accent deosebit pe promo
varea unui înalt climat de res
ponsabilitate pentru îmbunătă
țirea calitativă a întregii activi
tăți economice, astfel ca între
prinderea noastră să poată con
tribui mai eficient, cu o tot mai 
importantă pondere, la dotarea 
marilor obiective ale economiei 
naționale si la export.

Informez plenara că planul 
producției industriale, pe primii 
doi ani ai cincinalului, a fost în
deplinit și depășit cu 845 milioane 
lei. Am stabilit măsuri organiza
torice menite .să contribuie la 
eliminarea neaiunsurilor. la în
deplinirea si depășirea sarcinilor 
ce ne revin, in condițiile în care 
aproape 4 000 de oameni ai mun
cii beneficiază de săptămîna de 
lucru redusă încă din primul 
trimestru al acestui an. Concre
tizarea acestor măsuri isi gă
sește expresia in rezultatele ob
ținute în primul trimestru a! 
anului. Menționăm astfel că 
planul producției nete, indicator 
de bază al unei economii efi
ciente. a fost îndeplinit in pro
porție de 103.3 Ja sută : de ase
menea. planul productiei-martă 
— 100.1 la sută, productivitatea 
muncii — 103.8 la sută, olanul 
de investiții — 133.6 la șută, iar 
exportul — 105 la sută, din care 
pe devize libere 140 la sută.

Aceste depășiri de plan se

CUVlNTUL
VALERIU

Procesul de perfecționare a 
mecanismului economiei națio
nale. întreprins in acest al trei
lea an al cincinalului, consti
tuie. fără îndoială, o măsură 
organizatorică hotăritoare pen
tru afirmarea revoluției tehni- 
co-științifice în patria noastră. 
Ca și cu alte împrejurări, se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. fă
cînd o analiză profundă a fe
nomenului economic, a definit 
parametrii de eficiență ai pro
ducției. atribuind valorii adău
gate criteriul de bază în măsu
rarea acestora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat că cercetarea știin
țifică trebuie să devină princi
pala pîrghie de progres, capa
bilă să asigure producției plu
sul de valoare si eficientă in
dispensabil înfăptuirii procesu
lui de perfecționare a mecanis
mului economic.

Planul de cercetare pe anul 
1977 al celor zece institute din 
coordonarea Institutului central 
pentru electronică, electrotehni
că, automatică, mașini-unelte și 
mecanică fină a cuprins peste 
750 de teme, iar producția in
dustrială realizată din cerceta
rea proprie a depășit 11 mili
arde Iei în subramura electro
tehnică și electronică. Anual se 
introduc în fabricație peste 500 
de aparate, mașini, instalații și 
tehnologii, provenite din cerce
tarea institutelor, t

în anul 1978 producția indus
trială realizată din valorificarea 
rezultatelor cercetării crește cu 
40 la sută față de anul anteri
or. Microproducția institutelor 
depășește în acest an 350 mili
oane lei. Ritmurile acestea de 
creștere se păstrează în conti
nuare. Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1977 
trasează industriei electrotehni-. 

deosebire de naționalitate, par
ticiparea lor deplină in toate 
sectoarele vieții social-econo- 
mice. tn fabrici, în școli, pe 
șantiere, peste tot tinde pulsea
ză viața înnoitoare a construc
ției socialiste, intilnim efortul 
comun, gindul și voința uni
tară a tuturor oamenilor muncii, 
români, maghiari și de altă na
ționalitate, în înfăptuirea Pro
gramului partidului.

Iată de ce oamenii muncii 
de naționalitate maghiară din 
țara noastră dau o inaltă apre
ciere principialității consecvente 
și modului creator in care Par
tidul Comunist Român a rezol
vat problema națională, rolului 
dumneavoastră determinant, de 
însemnătate excepțională, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în elaborarea si în
făptuirea politicii naționale a 
partidului, care asigură deplina 
egalitate in drepturi a oameni
lor muncii români, maghiari si 
de alte naționalități. întărirea 
unității și frăției tuturor fiilor 
patriei noastre.

Produce, de aceea, adîncă In
dignare încercarea unor cercuri 
reacționare de peste hotare de 
a se amesteca în treburile noas
tre interne, căutând de ne po
ziții demagogice să submineze 
pe căi detestate de istorie frăția 
de veacuri dintre poporul român 
si naționalitățile conlocuitoare. 
Respingem cu hotărîre. de pe 
pozițiile revoluționare ale parti
dului nostru, orice idei și ma
nifestări de dezinformare ori 
naționaliste, indiferent de undo 
parvin.

Exprimînd și cu acest prilej 
acordul deplin al oamenilor 
muncii din iudetul Cluj fată de 
politica internațională a parti
dului si statului, dăm o inaltă 
apreciere activității prodigioase 
a dumneavoastră, mult stimate 

.tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, rolului dum
neavoastră decisiv in elaborarea 
politicii interne si externe a 
partidului si statului nostru, șl 
ne angajăm ferm să facem totul 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. a sarci
nilor puse de dumneavoastră in 
fata comuniștilor, a întregului 
nostru popor.

materializează în produse fizice 
deosebit de necesare economiei 
naționale si exportului. Tot
odată. pe primele 3 luni din 
acest an. cheltuielile materiale 
la mia de lei productie-marfă au 
fost reduse fată de plan cu 12 
lei. La obținerea acestor rezul
tate un rol deosebit l-a avut si 
rezolvarea corespunzătoare si la 
timp a celor pesto 4 000 de pro
puneri ale oamenilor muncii, fă
cute cu ocazia adunărilor gene
rale. în sprijinul ridicării efi
cientei întregii activități econo
mico-sociale.

Sîntem conștienti că mai avem, 
încă o serie de deficiente în ac
tivitatea ee o desfășurăm, mai 
ales pentru asigurarea ritmicită
ții producției, calității acesteia, 
respectării contractelor încheiate 
si a disciplinei muncitorești, de
ficiente pe care sintem hotăriti 
să le eliminăm cu desăvîrsi^e 
din activitatea noastră. în con
tinuare. vorbitorul a spus : 
Avînd in vedere sarcinile eco
nomice si sociale ce revin colec
tivului nostru, creșterea răspun
derii privind autoconducerea si 
autogestiunea. un accent deosebit 
îl vom pune pe antrenarea oa
menilor .muncii Ia sporirea vo
lumului de beneficii. Această 
formă nouă de parțicinare a oa
menilor mpneii la oeneficii sti
mulează o contribuție tot mai 
activă a acestora la îndeplinirea 
si depășirea sarcinilor de plan, 
asigură ridicarea propriei noas
tre b.unăslări.

în numele consiliului oameni
lor muncii, vorbitorul a expri
mat mulțumirile cele mai calde 
conducerii oarlidului. personal 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
pentru sprijinul si îndrumarea 
permanentă acordate întreprin
derii în îmbunătățirea si perfec
ționarea continuă a activității 
sale, precum si hotărirea între
gului colectiv de a-si consacra 
canacitatea si energia înfloririi 
multilaterale a patriei socialiste, 
ridicării nivelului de (rai ma
terial si spiritual al poporului.

TOVARĂȘULUI 
CEOCEONICĂ

ce și electronice, pentru cinci
nalul 1981—1985, sarcini mult 
mai mari. Față de anul 1978, 
producția acestei subramuri a 
construcțiilor de mașini va tre
bui să crească de patru ori. la 
nivelul anului 1985. Contribuția 
cercetării proprii va trebui să 
crească și mai mult. în unei? 
domenii, ca de exemplu in e- 
lectronica profesională, de a- 
proape zece ori. Aceștia sint 
parametrii pe care trebuie să 
dimensionăm și să organizăm 
cercetarea științifică și procesul 
de asimilare a produselor și 
tehnologiilor noi.

Propun să se analizeze și, 
dacă se va considera justificat, 
să se adapteze actualele norme 
de structurare a institutelor co
respunzător nevoilor de integra
re a cercetării cu producția. 
Totodată, consider că este ne
cesar să se studieze posibilita
tea rezolvării problemei concur
surilor pentru ocuparea de pos
turi în proiectarea tehnologică, 
precum si a introducerii cointe
resării directe, prin acord glo
bal. in activitatea de cercetare.

De asemenea, dată fiind dez
voltarea viitoare a electronicii 
si automaticii, apreciez că este 
necesară formarea de ingineri 
tehnologi electroniști.

Cadrul cel mai larg al con
siliului științific, ca organ co
lectiv de conducere în unitățile 
de cercetare, atribuțiunile și 
responsabilitățile încredințate, 
corespund mai bine caracteru
lui mullidisciplinar al activită
ții unităților de cercetare.

în numele consiliului științi
fic și al personalului muncitor 
din institutul central pe care- 
reprezint, mă angajez să spe 
rim eficienta si calitatea mur 
cii noastre, corespunzător m 
rilor obiective ce ne stau 
față.
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PRIN TELEGRAME $1 SCRISORI AORESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

membrii de partid cu stagiu din ilegalitate isi exprimă 
profunda recunoștință pentru recenta măsură privind 
majorarea pensiilor lor, asigurarea unor condiții 

de viată tot mai bune

Lucrările Comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare economică

Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a fost adoptată recent 
hotărîrea privind majorarea pensiilor membrilor de 
partid cu stagiu din ilegalitate. Prin Decret preziden
țial, de această majorare a pensiilor beneficiază un 
număr însemnat de tovarăși — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — care încă din anii grei 
ai ilegalității au luptat pentru înfăptuirea celor mai 
scumpe idealuri ale partidului și poporului, pentru 
triumful socialismului pe pămîntul României.

Expresie a stimei și prețuirii profunde de care se 
bucură membrii de partid cu stagiu din ilegalitate, 
hotărîrea de majorare a pensiilor a avut un larg ecou,

fiind primită cu vie satisfacție și recunoștință de toți 
cei care, pe baza acestei măsuri, iși vor putea asigura 
condiții de viață mai bune, o bătrînețe liniștită, lipsită 
de griji.

Exprimindu-și sentimentele de recunoștință și mul
țumire profundă pentru majorarea pensiilor, in tele
grame și scrisori adresate secretarului generai al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, membrii de 
partid cu stagiu din ilegalitate dau o înaltă apreciere 
activității prodigioase a celui mai iubit fiu șl con
ducător al partidului și țării, consacrată infloririi na
țiunii noastre, fericirii poporului român, cauzei 
socialismului, păcii și colaborării între popoare.

„Cu mare emoție și bucurie am 
primit vestea majorării pensiilor 
noastre printr-un recent decret pre
zidențial, fapt care ne Întărește incă 
o dată convingerea că prezentul socia
list este un timp al umanismului, al 
respectului fată de muncă si creație, 
un timp care știe să răsplătească de
votamentul. abnegația, eroismul — 
se arată in telegrama adresată de 
membrii de partid cu stagiu din ile
galitate din județul Galați. Vă mul
țumim dumneavoastră, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. care ne-ati 
fost tovarăș in vremuri grele. in 
vremuri de restriște și care ne sin- 
teți astăzi cel mai scump simbol al 
luptei clasei muncitoare, al ponorului 
pentru libertatea tării, pentru inde
pendența, suveranitatea și prestigiul 
său fără precedent în istorie. Vă 
mulțumim pentru faptul că ati știut 
să conduceți atit de bine, atît de în
țelept poporul pe calea înfăptuirii 
idealurilor pentru care tovarăși de-ai 
noștri și-au dăruit viața. vă 
mulțumim pentru acest timp în care 
speranțele noastre au prins viață in 
opere nemuritoare. Sintem mîndri că 
tovarășul nostru cel mai bun. cel 
'mai iubit și mai clarvăzător se 
bucură de un prestigiu international 
cum nu l-a avut Dină- astăzi nici un 
bărbat de stat român, sintem mindri 
că dorința de pace, de prietenie și 
colaborare a partidului și poporului 
nostru se exprimă atit de fidel in 
excepționala dumneavoastră activi
tate desfășurată pentru instaurarea 
unrji noi ordini economice in lume, 
unui climat care să asigure o viață 
mai, demnă, liberă, a oamenilor mun
cii de pe toate meridianele".

„Profund impresionați de decretul 
semnat de dumneavoastră cu privire 
la majorarea pensiilor noastre, vă 
mulțumim din toată inima dumnea
voastră personal și partidului pentru 
grija ce ne-o purtați de a ne asigura 
condiții de viată din ce in ce mai 
bune la bătrînețe — se spune in tele
grama semnată de membrii de 
partid cu stagiu din ilegalitate din 
județul Argeș : Barica Gheorghe. 
Bercaru Nicolae. Diaconu Ion. lo- 
ncscu Ion. Mincu Ion. Mitu Constan
tin. Năstăsescu Petre. Stancu Ion. 
Tudor Tudor.. Vasilescu Iulian. Tu- 
dorică Vasile. Voinea Nicolae.

Sintem conștienti că datorită dum
neavoastră ni se acordă o atenție 
mai deosebită după Congresul al IX- 
lea al P.C.R. De altfel, preocuparea 
dumneavoastră permanentă este pen
tru bunăstarea și fericirea întregului 
nostru popor. Ne exprimăm și de 
această dată întregul nostru devota
ment șl mulțumirea pentru întreaga 
politică a partidului nostru, al cărei 
promotor și făuritor sinteti. Permi- 
teți-ne ca si cu acest prilej să vă 
mulțumim din toată inima si să vă 
dorim multă sănătate, viată lungă, 
putere de muncă spre binele și feri
cirea întregului nostru popor".

„Noi. toți care cunoaștem rolul 
dumneavoastră de frunte în mișcarea 
muncitorească, in lupta pentru eli
berarea națională și socială a patriei, 
pentru făurirea orînduirii socialiste 
pe pămîntul României, dăm o înaltă 
apreciere calităților dumneavoastră 
de strălucit om politic, patriot sf— 
revoluționar înflăcărat, consecventei 
cu care militați neobosit pentru con
tinua înflorire a patriei și creșterea 
prestigiului său in lume si ne ex
primăm și cu acest prilej adeziunea 
fermă și totală la întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, se spune în telegrama 
adresată de membrii de partid cu 
stagiu din ilegalitate, români, ma
ghiari și germani din județul Bra
șov.

Aducindu-vă prinosul nostru de 
recunoștință pentru recenta măsură 
și păstrind mereu vii in inimi și 
gind aprecierile făcute de dumnea
voastră la adresa activității noastre, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că împreună cu 
intregul nostru popor-, îmbărbătați 
necontenit de exemplul dumneavoas
tră de muncă și viață, vom acționa 
și pe mai departe, la nivelul posibi
lităților virstei noastre, pentru trans
punerea in viață a politicii partidului 
și statului nostru, pentru înaintarea 
neabătută a patriei pe calea luminoa
să a socialismului, spre comunism".

Membrii de partid din ilegalitate 
din Cluj-Napoca, Oiștea Vasile, Sa- 
muilă Gros, Elbe Iosif, Berger Dezi- 
deriu, Boitor Nicolae, Fiildes Istvan, 
Diavidovici Erzsebet, Bria Petru, Ce- 
piu Gavril, Altman Ilona, Fiilop Su- 
sana, Iacob Edmund, Man Rozalia, 
Deao Ana. Fodorean Pavel, care în 
perioada ilegalității și apoi in anii 
construcției socialiste au luptat și 
muncit în strînsă unitate și frăție — 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități — arată in telegrama 
adresată : „Noi vedem in prezenta mă
sură o nouă dovadă a aprecierii parti
dului. a dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de care ne bucurăm și noi. cei care, 
alături de dumneavoastră, in anii gre
lelor lupte de clasă ne-am adus con
tribuția la răsturnarea vechii orin- 
duiri bazate pe exploatare si asu
prire. iar după 23 August 1944 la fău
rirea noii societăți care se inaiță as
tăzi cu atîta măreție pe pămintul 
scump al patriei noastre. Vă trimitem 
si cu acest nrilei. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. mulțumirile noas
tre tovărășești, odată cu angajamen
tul solemn de a ne aduce si pe mai 
departe contribuția Ia îndeplinirea e- 
xemplară a politicii înțelepte a Parti
dului Comunist Român, la educarea 

tinerei generații în spiritul revoluțio
nar comunist".

„Mindri de trecutul glorios al 
poporului român si al partidului nos
tru comunist, de măreția prezentului 
nostru socialist, noi. membrii de 
partid cu activitate in ilegalitate din 
județul Tulcea, uniți in cuget și gin- 
dire cu întreaga națiune, ne expri
măm sentimentele noastre cele mai 
alese, de profundă admirație si fier
binte recunoștință față de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru contribuția 
hotăritoare pe care o aduceți la ela
borarea și înfăptuirea politicii parti
dului consacrată infloririi patriei so
cialiste și> bunăstării poporului ro
mân. afirmării tot mai demne a 
României pe arena internațională. 
Mărețele transformări revoluționare 
obținute de poporul român în anii 
luminoși ai socialismului ne umplu 
inimile de bucurie și mindrie patrio
tică. deoarece ele reprezintă încunu
narea idealurilor de libertate, dem
nitate, de bunăstare și fericire pen
tru care a luptat gloriosul nostru 
partid in anii ilegalității, cit și în 
anii construcției socialismului, idea
luri cărora ne-am dedicat si noi, ile
galiștii. întreaga viață și butere de 
muncă, ca ostași credincioși si devo
tați ai Partidului Comunist Român".

Exprimind adînca recunoștință 
partidului, personal secretarului său 
general pentru condițiile de muncă 
si de viată de care se bucură azi in 
tara noastră oamenii muncii, indife
rent de naționalitate — români, ma
ghiari. germani — comuniștii cu sta
giu de partid din ilegalitate din ju
dețul Bihor, arată in telegrama tri
misă : Permiteți-ne. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să folosim acest 
fericit prilej spre a da din nou 
glas profundelor noastre sentimente 
de stimă, admirație, devotament si 
recunoștință pentru strălucita acti
vitate pe care o desfășurau atit pe 
plan intern, cit și internațional, pen- 
tfu grija cu adevărat părintească ce 
ne-o purtați nouă, celor cu tîmplele 
albe, ca de altfel intregului nostru 
popor. Vă asigurăm, iubitul nostru 
conducător, că vom rămine ace
iași ostași credincioși ai parti
dului. că vom sluji cu devota
ment și după puterile noastre în
treaga activitate a partidului, că vom 
lupta pînă Ia ultima clipă a vieții 
noastre pentru cultivarea mai cu 
seamă in rindul tineretului a valori
lor și idealurilor socialismului si co
munismului în scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă România".

în telegrama semnată de membrii 
de partid cu stagiu din ilegalitate din 
municipiul Buzău. Coman Gheorghe, 
Ion Gheorghe, Constantin Boeru, se 
arată, printre altele : „Pentru sti
mulentele morale si materiale ce ni 
le-ați acordat aducem si pe această 
cale cele mai sincere mulțumiri con
ducerii de partid. dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și vă asigurăm că ne vom aduce și 
in viitor modesta noastră contribuție 
la edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
patriei noastre. Alături de intregul 
nostru popor, ne exprimăm totala 
noastră adeziune față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului- nostru, de intărire a păcii și 
prieteniei între popoare, față de re
zultatele vizitei efectuate de dum
neavoastră in Statele Unite ale A- 
mericii. care se înscriu ca un eveni
ment de marcantă însemnătate și 
amplă rezonantă în sferă relațiilor 
internaționale".

..Ca unul din vechii militanți ai 
partidului nostru comunist, sînt fe
ricit că trăiesc în tara noastră, in 
care sînt create toate condițiile afir
mării plenare a personalității umane 
tuturor cetățenilor patriei. indife
rent de naționalitate, români, ger
mani. maghiari, că văd traduse in 
viață ideile scumpe nouă, celor care 
am luptat și in ilegalitate — se spu
ne în scrisoarea semnată de Lindner 
Dezideriu din Sibiu. Fiind unul din 
fiii patriei noastre socialiste, deși în 
virată, mă angajez și cu această 
ocazie să nu-mi precupețesc nici o 
clipă eforturile ca si in continuare 
să militez pentru traducerea in via
ță a minunatelor idealuri socia
liste și comuniste. Permiteți-mi, to
varășe Nicolae Ceaușescu. să vă 
mulțumim din inimă pentru majo
rarea pensiei și griia ce o manifes
tați fată de membrii de partid cu 
stagiu din ilegalitate, in scopul asi
gurării unui trai mai fericit, lipsit de 
griji in scumpa noastră patrie".

„în aceste măsuri vedem și de 
această dată grija deosebită a con
ducerii partidului nostru, a dum
neavoastră personaj iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, față de 
noi, vechi militanți ai partidului. 
Sintem mindri de faptul că sub con
ducerea Partidului Comunist Român 
se realizează în viață idealul pentru 
care a luptat partidul incă de la 
crearea sa — construirea socialismu
lui și comunismului in România, se 
subliniază in telegrama adresată de 
membrii de partid cu stagiu din ile
galitate din județul Hunedoara.

Pentru tot ceea ce ați făcut și fa
ceți pentru noi. pentru minunatele 
condiții de viață ce ni s-au creat, 
ca vechi militanți ai partidului, vă 
rugăm, iubite tovarășe secretar ge
neral, să primiți din inimă cele mai 
calde mulțumiri, însoțite de aleasa 
noastră urare de sănătate, de viață 
lungă, de multă fericire și mari îm
pliniri".

„Vă mulțumesc, atît eu cit și fa
milia mea. scrie Ion Ioniță, membru 
de partid cu stagiu din ilegalitate din 

Timișoara, pentru grija dumneavoas
tră personală, pentru condițiile de 
trai mai bune pe care ni le creați. 
Vă dorim multă sănătate, succese în 
munca dumneavoastră pentru prospe
ritatea continuă a țării".

„Noi, membrii de partid cu stagiu 
din ilegalitate din județul Maramu
reș — români, maghiari și de alte 
naționalități — am fost profund miș- 
cati de măsura adoptată prin Decre
tul prezidențial referitoare la majo
rarea pensiilor noastre. Prin acest 
gest umanitar, conducerea partidului, 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, dați incă o 
dată o inaltă apreciere activității re
voluționare pe care noi. alături de 
ceilalți tovarăși de luptă din întrea
ga țară, am desfășurat-o în anii grei 
ai ilegalității in slujba intereselor 
vitale ale clasei muncitoare, ale oa
menilor muncii, pentru libertate so
cială și națională, pentru o viață 
detună, pentru dreptate și egalitate 
socială. Este pentru noi o neasemui
tă bucurie să trăim azi intr-o so
cietate care întruchipează înfăptuirea 
idealurilor cărora ne-am consacrat 
viața incă din fragedă tinerețe și 
pentru care multi dintre noi au dat 
jertfe supreme. Astăzi, la vîrsta tint* * 
plelor argintii, ne bucurăm de o viață 
liniștită, fericită. Știm că aceasta se 
datorește politicii științifice, marxist- 
leniniste, revoluționare a partidului 
nostru, la a cărei elaborare și înfăp
tuire dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aveți contribuția 
hotăritoare, inestimabilă.

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Richard al in-lea 
— 19,30. (sala mică) : Comedie de 
modă veche — 19.30, (sala Ate
lier) : Elegie — 17.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : După- 
amiezile muzicale ale tineretului. 
Recital de sonate : Emil Klein — 
violoncel șl quartetul „Lira" —
18.

Am urmărit, zilele trecute, cu vi
brantă emoție, vizita dumneavoastră 
in Statele Unite ale Americii, stră
lucita solie de pace, de bună înțe
legere 4 intre toate popoarele lumii, 
întreaga desfășurare a vizitei, cuvin
tele pe care le-ați rostit acolo, apre
cierile pe care personalități marcan
te ale vieții politice și economico- 
sociale americane le-au avut la adre
sa țării noastre, a marelui ei condu
cător, au constituit o impresionantă 
expresie a faptului că in România 
socialistă a triumfat pentru totdea
una cea mai dreaptă societate din 
lume. Cit de emoționant este pen
tru un luptător incă din anii ilega
lității să-și vadă atit de strălucit îm
plinite idealurile, telurile cărora Ie-a 
consacrat Întreaga activitate revolu
ționa ră I".

Noi, comuniștii pensionari din ju
dețul Constanța, cu stagiul in partid 
din ilegalitate, exprimindu-ne atașa
mentul profund față de politica in
ternă și internațională a partidului, 
față de activitatea dumneavoastră 
neobosită pusă în slujba fericirii 
patriei, a celor ce muncesc, vă asi
gurăm că vom face și în continuare 
tot ceea ce depinde de noi pentru 
realizarea neabătută a Programului 
Partidului Comunist Român, pentru 
întărirea unității și coeziunii po
porului în jurul partidului nostru. 
Ne angajăm să folosim întreaga 
noastră putere de muncă pentru a 
ajuta tinăra generație să cunoască in 
profunzime, să prețuiască și să ducă 
pe mai departe glorioasele tradiții 
revoluționare de luptă ale partidului 
și poporului nostru.

în scrisoarea semnată de Comșa 
Nicolae. Rațiu Grațian și Albescu 
Constantin din Sibiu se arată, prin
tre altele : „Vă mulțumim din ini
mă pentru condițiile deosebite pe 
care ni le-ați creat ca să trăim în 
fericire șl pace și să vedem cum 
sub ochii noștri se înfăptuiesc mă
rețele idealuri pentru care a luptat 
partidul nostru. Ne angajăm ca ală
turi de ceilalți comuniști ai parti
dului nostru să sprijinim în con
tinuare, din toată inima, realizarea 
Programului partidului nostru care 
întruchipează împlinirea năzuințelor 
de veacuri ale poporului nostru, de 
progres și libertate, și fericire".

„Țin să vă mulțumesc pentru grija 
deosebită ce ne-o purtați nouă, ve
chilor ilegaliști, pentru creșterea 
substanțială a pensiilor — se spune 
in scrisoarea semnată de Cozma 
Martin din comuna Remetea. jude
țul Harghita. Să ne trăiti intru multi 
ani fericiți, pentru desăvirșirea con
strucției socialismului și trecerea ia 
comunism in țara noastră".

în telegrama adresată de membrii 
de partid cu stagiu din ilegalitate 
din județul Suceava se spune, prin
tre altele : „Acum, cînd intregul 
nostru popor trăiește marea bucurie 
pentru deosebit de rodnica vizită pe 
care dumneavoastră, strălucitul con
ducător al României, ați întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in Statele Unite ale Ame
ricii, gindurile și sentimentele noas
tre se îndreaptă cu cea mai aleasă 
recunoștință către dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, revoluționarul 
care nu aveți nimic mai presus de- 
cit făurirea destinelor comuniste ale 
țării, personalitate proeminentă a 
contemporaneității, pentru noua con
tribuție la adîncirea și lărgirea con
tinuă a colaborării. înțelegerii, res
pectului și păcii in lume, la conso
lidarea prestigiului internațional al 
României socialiste. Folosim și acest 
prilej pentru a ne reafirma neclin
titul devotament față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, hotărirea fermă de a vă 
urma cu credință cuvîntul. de a 
contribui pe măsura puterilor noas
tre la Înfăptuirea Programului par
tidului, a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale Partidului Comunist 
Român".

Miercuri dimineața au început la 
București lucrările celei de-a XH-a 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare eco
nomică.

Delegația română este condusă de 
Janos Fazekas, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior. președintele părții române in 
comisie, iar delegația poloneză de 
Josef Kepa, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții poloneze.

în spiritul indicațiilor si orientări
lor date la întilnirea la nivel înalt 
din luna mai 1977. dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierăk,

Cronica
în continuarea vizitei în județul 

Bihor, delegația Marelui Hural Popu
lar a) R. P. Mongole, condusă de to
varășul Banzragciin Lamjav, mem
bru al Prezidiului Marelui Hural 
Popular, șef de secție la C.C. al 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, a fost, miercuri, oaspetele 
întreprinderii constructoare de ma- 
șini-unelte „înfrățirea", puternică u- 
nitate a industriei noastre de mașini, 
întreprinderea de stat sere și orașul 
Oradea. în aceeași zi. parlamen
tarii mongoli au vizitat renumita 
stațiune balneoclimaterică Felix.

în onoarea oaspeților, tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean. a oferit un dejun.

Seara, delegația Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole s-a înapo
iat în Capitală. ★

Cu ocazia Zilei naționale a Japo
niei. in Capitală a avut loc. miercuri 
după-amiază. o rpanifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie 
România—Japonia. Prof. dr. Dumitru 
Chițoran, prorector al Universității 
din București, a vorbit despre bo
găția tradițiilor artistice japoneze, 
valorile culturale promovate de 
România și Japonia. în interesul unei 
mai bune cunoașteri și apropieri 
intre cele două popoare. în con-

Retrospectivă
Din datele Ministerului Educației 

și învățămintului reiese că vacanța 
școlară de primăvară, recent înche
iată, a oferit pentru aproape 800 000 
de elevi posibilitatea de'a se odihni 
în tabere sau de a lua parte la 
excursii și drumeții. In aceeași pe
rioadă s-au desfășurat etapa de masă 
a Festivalului „Cintarea României" și 
diferitele manifestări din cadrul 
„Daciadei", care au reunit circa 2 mi
lioane de preșcolari și elevi.

Un loc important in agenda vacan
ței a fost ocupat de faza pe țară a 
olimpiadelor școlare pe specialități, 
la care au concurat 3 600 de tineri. In 
comparație cu edițiile precedente, ele 
au marcat progrese ale participante
lor în ceea ce privește capacitatea 
de analiză și sinteză, folosirea unor 
soluții originale și aplicarea practică 
a noțiunilor teoretice dobindite la 
cursuri, fapt care a sporit posibilita
tea de selecție și afirmare a valori
lor autentice. Din rindul acestora, 670 
au fost distinși cu premii și men-

FOTBAL: Astăzi, în divizia A
Astăzi se joacă meciurile celei 

de-a XXVII-a etape a campionatului 
diviziei A la fotbal. în Capitală are 
10c un singur ioc : Steaua — Poli
tehnica Iași, care este programat 
de la ora 16.30 pe stadionul din 
Ghencea. Iată celelalte întilniri ale 
etapei : Corvinul — Sportul studen
țesc; Politehnica Timișoara — A.S.A.: 
F.C.M. Reșița — F.C. Argeș ; Jiul — 
U.T.A. ; F.C. Constanța — F.C. Olim
pia : F.C. Petrolul — Dinamo ; F.C. 
Bihor — C.S. Tîrgoviște ; Universi
tatea Craiova — S.C. Bacău.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite aspecte și comentarii de la 
toate intilnlrile cu începere din jurul 
orei 16,15. pe programul I.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 

29 și 30 aprilie. în țară : Vreme in ge
neral instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de aversă, însoțite de 
descărcări electrice. La munte, preci
pitațiile vor fi și sub formă de lapoviță

t V
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,03 TeleșeOală
16,30 Fotbal : Petrolul — Dlnamo Bucu

rești (divizia A). Transmisiune di
rectă de la ploiești. In pauză : 
Rezumatul meciului de hochei Ca
nada — Finlanda, din Campionatul 
mondial — grupa A

13.20 Reportaj pe glob : Japonia
18,40 Efigii lirice — versuri in lectura 

autorilor
19,00 România pitorească
19.20 1001 de seri

cinema
• Aurel Vlaicu î PATRIA —■ 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18:
20,30, CAPITOL — 9.15: 11,30;
13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Două mame : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 16; 20.
• Urmăriți fără vină : LUCEA*  
FARUL - 9; 11; 13; 15: 17: 19: 21, 
BUCUREȘTI — 8,45; 10,45: 12,45; 
14,45; 16,45: 18,45; 20,45.
• Dragoste și... statistică : FES
TIVAL - 9: 12,30: 16; 19,30.
• Rătăcire : SCALA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 13.15; 20.30, MELODIA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,30.
MODERN — 9: 11.15; 13,30; 16;
18,15: 20.30.
• Urmărire periculoasă : VICTO
RIA - 9.30; 12,30; 16: 19. VOLGA
— 9: 12; 16; 19.
• Septembrie : CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BU- 
ZEȘTI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Guerrilla : FEROVIAR — 9;
11.15; 18,30; 16; 18,15; 20.30, FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15, FLA

se examinează activitatea de colabo
rare și cooperare economică dintre 
cele două țări. Delegațiile analizează, 
de asemenea, desfășurarea schimbu
rilor reciproce de mărfuri, precum și 
măsurile ce se impun in vederea 
dezvoltării și adincirii in continuare 
a cooperării si specializării in pro
ducție. a colaborării in domeniul 
transporturilor, cooperării în cerce
tarea științifică și dezvoltarea tehno
logică. a diversificării schimburilor 
comerciale, conlucrării in alte do
menii de interes comun.

La lucrările sesiunii participă Wla» 
dyslaw Wojtasik. ambasadorul R. P. 
Polone la București.

zilei
tinuare. au fost vizionate filme do
cumentare. producții ale studiouri
lor japoneze.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S. și Asociației de prie
tenie România—Japonia, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne si Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste, precum si un nu
meros public.

Au fost de față membri ai Am
basadei Japoniei la București.★

Miercuri a părăsit Capitala Daniel 
Narcis Mtonga Mloka, ambasador 
extraordinar al Republicii Unite 
Tanzania, care și-a încheiat misiu
nea în Republica Socialistă România.★

în cadrul aniversărilor culturale 
recomandate de Consiliul Mondial 
al Păcii si UNESCO pentru anul 
1978, Casa universitarilor din Bucu
rești a găzduit, miercuri seara, o 
manifestare dedicată bicentenarului 
morții lui Cari von Linne. cunoscut 
naturalist și botanist suedez.★

Miercuri după-amiază. la sediul 
Asociației de drept international si 
relații internaționale a avut loc o 
masă rotundă la care prof. dr. Pe
ter Grothe, specialist american in 
științe politice, a prezentat expune
rea „Președinția Carter". Au luat 
parte profesori universitari, cercetă
tori științifici, funcționari superiori 
din M.A.E., ziariști, studenți.

(Agerpres)

de vacanță
țiuni, confirmînd strădaniile deosebi
te ale unor licee in cultivarea apti
tudinilor elevilor. Cităm, în acest 
sens, Liceul „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova, Liceul „Mihai Viteazul" din 
București și Liceul „Vasile Alec- 
sandri" din Galați — pentru mate
matică ; Liceul „Nicolae Bălcescu" 
din București și Liceul „Mihai Emi- 
nescu" din Botoșani — pentru fizi
că ; Liceul industrial din Plojești — 
pentru chimie ; Liceul „Horia, Cloș
ca și Crișan" din Alba Iulia și Li
ceul pedagogic din Slobozia — pen
tru istorie ; Liceul de filologie-isto- 
rie din Timișoara — pentru econo
mie politică.

Tot in timpul vacanței, peste un 
milion de elevi din invățămintul 
gimnazial și liceal au contribuit, prin 
muncă patriotică. Ia campania agri
colă de primăvară, executarea unor 
lucrări de îmbunătățiri funciare și 
împăduriri, intreținerea parcurilor și 
grădinilor.

(Agerpres)

Ieri, la Varșovia, s-a jucat meciul 
amical de fotbal dintre primele re
prezentative ale Poloniei și Bulga
riei, încheiat cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea gazdelor. Unicul gol al 
partidei a fost înscris de Lato 
(min. 67). ★

Continuîndu-și pregătirile pentru 
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal, selecționata Argentinei 
a susținut la Montevideo un joc cu 
reprezentativa Uruguayului. Fotba
liștii din Uruguay au terminat în
vingători cu scorul de 2—0 (0—0).

(Agerpres)

și ninsoare. Vînt slab pină la moderat 
cu intensificări locale in zona de mun
te (40—50 ktn/oră), predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura in scădere 
ușoară, mai ales în nordul țării. Mini
mele vor fi cuprinse intre 2 și 12 grade, 
izolat mai coborite în estul Transilva
niei, iar maximele intre 12 și 22 de 
grade, local mal ridicate tn sudul țării. 
In București : Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fl temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată, Vînt slab pină la mode
rat. Temperatura ușor variabilă.

19.30 Telejurnal
20,00 întrecerea socialistă in întlniplna- 

rea zilei de 1 Mai. „Realizări în 
agricultură"

20,10 Ora tineretului. Emisiune realizată 
in județul Constanța

21,00 seară de teatru : „Tartuffe" de 
Moliere. Spectacol realizat cu ac
torii „comediei franceze" : Jean 
Paredes, Jean Meyer, Henri Ro
nan, Anne Vernon, Denise Bennolt, 
Gabrielle Dorziot, Janine Dehelly, 
Regia Jean Meyer

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2

20.00 Transmisiunea concertului orches
trei simfonice a Radlotelevizlunii.

22.15 închiderea programului

MURA — 11,15; 13,30: 15.45; 18;
20.15.
• Harababura : FLAMURA — 9.
• Cartea junglei — 9,30; 11: 12.45;
14.15, Ediție specială — 16; * 18;
20 : DOINA.
• Alt bărbat, altă femeie : EFO
RIE — 9; 11,30; 14; 17: 19,30.
• Polițistul pilot de curse : CI
NEMA STUDIO *■  10; 12; 14: 16: 
18; 20, EXCELSIOR — 9: 11,15;
13.30; 15,45: 18; 20,15, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
• Sărbătoarea cartofilor copți :
MIORIȚA — 9; 11: 1345; 15.30:
17,45: 20.
• Regele Lear (ambele serii) — 
9.45 Apartamentul — 14, Peripe
țiile bravului soldat Svejk — 16,15:
18,30. Unchiul Vania — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Puntea : GRIVIȚA — 9: 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 2045.
• Mînia : TOMIS — 9; 12: 16; 19. 
BUCEGI — 9; 12; 16: 19.
• Bătălia navală din 1894 : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 
2045.
• Mașina de întinerit : POPULAR 
16; 18.
• Zmeul de hîrtie t FLACARA — 
9,30: 13: 16; 19, MUNCA — 9; 12: 
16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Din nou „liniște*  : COTRO-

COMUNICAT
privind vizita in Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe al Republicii Ghana, 

col. Roger Joseph Felii
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Gha
na. col. Roger Joseph Felii, a efec
tuat o vizită oficială in Republica 
Socialistă România, in perioada 
19—26 aprilie 1978.

în timpul vizitei, ministrul aface
rilor externe ghanez a fost primit 
de președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu acest prilej, ministrul de ex
terne ghanez a transmis președinte
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. un me
saj de salutări cordiale și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de succese tot mai mari 
poporului român prieten, din partea 
șefului statului și președinte al Con
siliului Militar Suprem al Republicii 
Ghana, generalul Ignatius Kutu A- 
cheampong.

Exprimind sincere mulțumiri pen
tru mesajul primit, președintele Re
publicii Socialiste România a rugat 
pe oaspete să transmită șefului sta
tului ghanez calde salutări, urări de 
multă sănătate și fericire personală, 
de pace și prosperitate pentru po
porul prieten al Ghanei.

în cursul vizitei sale in România, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Ghana, col. Roger Joseph 
Felii, a avut întrevederi cu tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-minis
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, tovarășa Suzana 
Gâdea, ministrul educației și învă
țămintului. precum și cu tovarășul 
Ion Hortopan, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale. Minis
trul ghanez și delegația care l-a în
soțit au vizitat obiective industriale, 
agricole, social-culturale și turistice 
din București și Brașov.

în cadrul convorbirilor oficiale, 
desfășurate intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, de deplină înțelegere, 
miniștrii de externe ai României și 
Ghanei și-au exprimat satisfacția 
pentru cursul pozitiv al relațiilor bi
laterale, evidențiind faptul că dez
voltarea puternică a acestora este*  
o urmare directă a hotăririlor și în
țelegerilor stabilite între șefii state
lor lor, prin documentele semnate 
împreună — Declarația solemnă co
mună și Comunicatul comun — cu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie 
efectuate in Ghana, in februarie 
1977, de către președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Ambele părți au apreciat că re
deschiderea ambasadei ghaneze la 
București, intensificarea vizitelor și 
a contactelor reciproce la diferite 
niveluri au contribuit la adincirea 
și extinderea raporturilor de priete
nie, colaborare și solidaritate dintre 
cele două țări și popoare. Ei au re
iterat dorința guvernelor lor de a 
acționa cu hotărire pentru finaliza
rea. în cel mai scurt timp, a acti
vităților de cooperare în domeniile 
agricol, minier,) petrolier, prelucrării 
lemnului, modernizării căilor ferate 
ghaneze și in alte sectoare de interes 
reciproc, precum și pentru amplifi
carea și diversificarea schimburilor 
comerciale, in conformitate cu ințe- 
legerile convenite la cel mai înalt 
nivel.

în 'acest context, cei doi miniștri 
au apreciat utilitatea organizării cit 
mai curînd a primei sesiuni a Comi
siei mixte româno-ghaneze de coo
perare economică și tehnică, potri
vit prevederilor regulamentului de 
organizare și funcționare a comisiei, 
semnat cu prilejul acestei vizite.

Miniștrii de externe român și gha
nez au semnat, în numele guverne
lor lor, acordul privind cooperarea in 
domeniul pescuitului oceanic și acor
dul privind navigația maritimă. Cele 
două părți au convenit să acționeze 
pentru negocierea și semnarea, in 
cel mai scurt timp posibil, a acor
durilor privind garantarea investi
țiilor și evitarea dublei impuneri, 
precum și a protocolului pentru 
schimburile de mărfuri pe anul în 
curs.

Abordind problemele actuale ale 
vieții internaționale, cei doi miniștri 
au evidențiat imperativul unor ac
țiuni imite și ferme din partea tu
turor forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste pentru a asigura reluarea, 
consolidarea și dezvoltarea cursului 
spre o largă colaborare pe plan in
ternațional, pentru a elimina defini
tiv politica de forță, de amestec in 
treburile interne ale altor state, de 
dominație și reîmpărțire a lumii < in 
sfere de influență, care creează gra-★

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul afacerilor externe al 
Republicii Ghana, colonel Roger J. A. 
Felii, care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România. Ștefan Andrei, a 
făcut o vizită oficială în tara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

CEN1 — 9: 1145; 13.30; 15.45: 18: 
2045.
• Profetul, aurul și ardelenii :
DRUMUL SĂRII - 16; 18; 20,
FERENTARI — 15,80; 17,30; 19.30.
• Sandokan — tigrul MaJayeziei: 
PACEA — 14,30; 17; 19,30, COS
MOS — 13; 15,15; 17,30; 19.45.
• E atit de aproape fericirea ;
CIULEȘTI — 9; 11; 1345: 15.30:
17,45: 20. ARTA — 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 2045.
• Concediul care nu a avut Ioc : 
VIITORUL - 15,30; 17.45; 20.
• Urgia : PROGRESUL — 16; 18; 
20.

teatre 

ve pericole pentru dezvoltarea eco
nom ico-socială independentă a po
poarelor, pentru pacea și securitatea 
mondială. Ei au reafirmat necesita
tea ca relațiile dintre toate statele să 
fie întemeiate pe respectarea strictă 
a principiilor independenței și suve
ranității naționale, deplinei egalități 
in drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța. De asemenea, 
ei au reiterat pozițiile comune 
ale României și Ghanei privind 
democratizarea relațiilor internațio
nale. realizarea unei politici noi. 
bazată pe colaborarea egală intre 
toate națiunile, asigurarea unei largi 
participări a tuturor țărilor in curs 
de dezvoltare, a statelor nealiniate, 
a țărilor mici și mijlocii la reglemen
tarea principalelor probleme care 
confruntă omenirea.

Examinind situația din Africa, cei 
doi miniștri au exprimat preocuparea 
lor profundă in legătură cu conflic
tele și tensiunile apărute intre dife
rite state ale continentului. Ei au 
subliniat necesitatea dc a se de
pune toate eforturile pentru a se 
evita recurgerea la forță, la confrun
tările armate, pentru a se căuta so
luții pe calea tratativelor, prin res
pectarea integrității teritoriale, a 
independentei si suveranității state
lor. a dreptului la autodeterminare 
al popoarelor, fără nici un amestec 
străin. Cei doi miniștri au salutat 
eforturile O.U.A. pentru găsirea unor 
soluții casnice problemelor conflic- 
tuale din Africa si întărirea unității 
statelor continentului african.

Miniștrii de externe român și gha
nez au scos in evidentă solidaritatea 
activă a țărilor lor cu lupta justă a 
popoarelor din Zimbabwe si Namibia 
pentru independentă si s-au pronun
țat cu hotărire pentru abolirea defi
nitivă a politicii de apartheid si de 
discriminare rasială din Africa de 
Sud.

în cadrul schimbului de vederi a- 
supra evoluției procesului de edifi
care a securității si cooperării in Eu
ropa. cei doi miniștri de externe au 
subliniat necesitatea intensificării e- 
forturilor tuturor statelor pentru 
transpunerea efectivă in viată a do
cumentelor Conferinței de la Hel
sinki. pentru adoptarea unor măsuri 
concrete de dezangajare militară, de 
impulsionare a colaborării multila
terale in domeniile economic, științi
fic si cultural. Cei doi miniștri de 
externe au fost de acord că întărirea 
colaborării si securității in Europa, 
instaurarea unor relații noi. demo
cratice între statele continentului 
exercită o influentă pozitivă asupra 
păcii si securității in întreaga lume.

Cei doi miniștri s-au pronunțat 
pentru continuarea hotărită a proce
sului de realizare a păcii in Orientul 
Miilociu. pentru o reglementare poli
tică prin negocieri a conflictului, 
care să ducă Ia retragerea Israelului 
din. toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, la so
luționarea problemei palestiniene 
pe baza dreptului la autodetermi
nare al poporului palestinian, in
clusiv a dreptului de a-și constitui 
un stat propriu independent, la asi
gurarea integrității teritoriale ți a 
securității tuturor statelor din zonă.

Cei doi miniștri au reiterat pozi
țiile țărilor lor cu privire la nece
sitatea convenirii si transpunerii m 
viată a unor măsuri practice, eficace 
privind lichidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale. Ei au subliniat im
portanta deosebită pe care țările lor 
o acordă apropiatei sesiuni speciale 
a Adunării Generale O.N.U.. con
sacrată dezarmării, pentru realiza
rea acestui deziderat major al ome
nirii. Cele două părți au scos în e- 
vidență necesitatea întăririi unității 
și solidarității dintre țările in curs 
de dezvoltare, statele nealiniate, in
tensificării eforturilor pentru regle
mentarea acestor importante proble
me cu care este confruntată omeni
rea. Cele două părți au exprimat 
dorința guvernelor lor de a intensi
fica conlucrarea dintre România și 
Ghana, pe plan internațional, in 
cadrul O.N.U.. al grupului „celor 77", 
al mișcării de nealiniere.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Ghana a exprimat profunda 
sa gratitudine pentru primirea căl
duroasă și ospitalitatea frățească ce 
i-au fost rezervate lui și persoanelor 
care l-au însoțit in timpul vizitei in 
România și, la rindul său, a invitat pe 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, să efectueze o 
vizită oficială in Republica Ghana 
la o dată reciproc convenabilă. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.★
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Pacoste, adiunct al ministrului afa
cerilor externe, de funcționari su
periori din M.A.E.

Au fost prezenti Toma Bălășolu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interlm al 
României la Accra, și Kwame Addae, 
ambasadorul Ghanei la București.

(Agerpres)

• Opera Română : Traviata — 19.
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
Undeva, o lumină — 19,30, (sala 
Grădina icoanei) : Interviu —
19.30.
• Teatrul Mic : EmlgrantU —
19.30.
• Teatrul de comedie : Măseaua 
de minte — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19,30.
(sala Studio) : Conversație... —
19.
• Teatrul Giulești : Noaptea pă
călelilor - 19,30.
• Teatrul satiric-muzieal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30. (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e ctntecul și 
jocul — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Adam 
și Eva — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Re
creația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Tigrul 
purpuriu căruia îi plăceau clăti
tele — 10. Omulețul de puf — 17.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din Mos
cova — 19,30.

z
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Președintele Fahri

ANKARA 26 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Turcia, Fahri 
Korutiirk, a primit miercuri ne pri
mul ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, cu care a avut o 
convorbire cordială.

Primul ministru român a transmis 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros mesaj de 
prietenie președintelui Fahri Koru- 
tiirk și doamnei Emel Korutiirk, 
urări de sănătate și fericire persona
lă, de prosperitate și noi succese po
porului turc prieten.

Exprimind caldele sale mulțumiri 
pentru mesajul primit, președintele 
Fahri Korutiirk a rugat să se trans
mită, din partea sa și a doamnei E- 
mel Korutiirk, un călduros salut prie
tenesc tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, urări 
de sănătate și fericire personală, de

Koruturk a primit pe primul ministru 
al guvernului român

progres și prosperitate poporului ro
mân prieten.

Președintele Fahri Korutiirk a dat 
o inaltă apreciere contribuției perso
nale a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la dezvoltarea pe multiple planuri a 
raporturilor de prietenie și conlucra
re rodnică dintre România si Turcia. 
El a exprimat sentimente de aleasă 
prețuire și stimă la adresa șefului 
statului român, puternică personali
tate a- vieții politice internaționale.

Președintele Turciei a fost informat 
asupra rezultatelor convorbirilor și 
tratativelor dintre primii miniștri ai 
României și Turciei. Ei a apreciat în 
mod deosebit rezultatele acestor con
vorbiri, ca și hotărîrile adoptate, care 
sînt de natură să contribuie la am
plificarea și diversificarea in conti
nuare a colaborării bilaterale în toa
te domeniile de interes comun.

A fost relevat cursul ascendent al 
raporturilor prietenești româno-turce

în toate domeniile, subliniindu-se că 
dezvoltarea conlucrării rodnice dintre 
cete două țări corespunde pe 
deplin intereselor popoarelor lor și 
constituie o contribuție importantă 
la cauza păcii, cooperării și înțele
gerii în regiunea Balcanilor, în Eu
ropa și in întreaga lume.

A fost relevată importanța deose
bită pe care intilnirile la nivel înalt 
de la București și Ankara, documen
tele semnate cu aceste prilejuri 
le-au avut pentru intensificarea și 
diversificarea legăturilor dintre Ro
mânia și Turcia.

La primire au luat parte tovarășii 
Hie Rădulescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe, 
și George Marin, ambasadorul Româ
niei, în Turcia.
Cetin, ministru ad-interim al aface
rilor externe al Republicii Turcia, și 
Nahit Ozgur. ambasadorul acestei 
țări în România.

precum si Hikmet

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE
în cursul zilei de miercuri, la An

kara au continuat convorbirile dintre 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, și Btilent Ecevit, 
primul ministru al Republicii Tur
cia.

Au fost.abordate cu prioritate pro
bleme ale raporturilor economice, 
îndeosebi acțiunile de cooperare în 
producție. Cu acest prilej, a fost rei
terată hotărirea celor două gu
verne de a depune în continuare 
toate eforturile pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a unor im-

portante obiective ale cooperării ro
mâno-turce, cum sînt : rafinăria de 
petrol din Anatolia Centrală, impor
tante lucrări de foraj și cercetări 
geologice, punerea în valoare a unor 
zăcăminte miniere, realizarea unor 
instalații pentru industria chimică.

Cei doi, prim-miniștri au procedat, 
de asemenea, la un amplu schimb de 
vederi asupra principalelor proble
me internaționale, constatind cu sa
tisfacție că punctele de vedere ale 
guvernelor României și Turciei sînt 
identice sau foarte apropiate. S-a a- 
preciat că amplificarea cooperării

româno-turce pe plan internațional, 
în cadrul O.N.U., al. altor organiza
ții internaționale corespunde intere
selor celor două țări, cauzei 
înțelegerii și cooperării 
Balcanilor, în Europa și 
lume.

păcii, 
în regiunea 
în întreaga

★
în aceeași zi. tovarășul __

nescu s-a intîlnit cu Suleyman De- 
mirel, președintele Partidului Drep
tății, fost prim-ministru al guvernu
lui turc, cu care a avut o convorbire 
prietenească.

Manea Mă-

„UNESCO este chemată să joace un rol major 
în stimularea colaborării europene"

Intervenția reprezentantului României la sesiunea de la Paris

„Venezuela este interesată 
să obțină tehnologie 

românească"

Comunicat al ședinței Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor participante

9

la Tratatul de la Varșovia

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A REPUBLICII TOGOLEZE

PARIS 26 (Agerpres). — La Paris, 
se desfășoară lucrările celei de-a 
104-a sesiuni a Consiliului Executiv 
al UNESCO.

în cadrul dezbaterilor pe marginea 
raportului prezentat de directorul ge
neral al UNESCO, Amadou Mahtar 
M'Bow. cu privire la activitatea or
ganizației in ultimele șase luni, a luat 
cuvintul si reprezentantul tării noas
tre. ambasadorul Valentin Lipatti.

în intervenția sa. vorbitorul s-a re
ferit la rolul pe care UNESCO este 
chemată să-1 joace in traducerea in 
viată a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate si coo
perare in Europa. în vederea stimu
lării colaborării multilaterale euro
pene in domeniile educației, stiintei 
și culturii. în acest,context, cea de-a 
doua conferință a miniștrilor stiintei 
din țările europene, care va avea loc 
la Belgrad in luna septembrie a.c.. 
ca si conferința regională a Comisiei 
Economice a Națiunilor Unite pentru 
Europa, ce va fi organizată la Bucu
rești în luna iunie a.c.. vor trebui să

constituie acțiuni 
pentru dezvoltarea 
statele regiunii în 
cit si o contribuție 
gătirea Conferinței 
pentru Știintă si Tehnologie în slujba 
dezvoltării, care va avea loc in 1979. 
Referindu-se Ia programele știin
țifice internaționale întreprinse de 
UNESCO, reprezentantul român a 
sugerat ca. în viitor, organizația să 
acorde o importantă sporită proble
melor seismologiei si prevenirii riscu
rilor seismice, care afectează un mare 
număr de state membre.

în
UNESCO 
politici a 
zentantul 
ganizatia 
susținute 
curs de dezvoltare a unor 
proprii de 
elaborarea 
să asigure 
transmise.
tual. mai buna cunoaștere si înțele
gere între toate popoarele lumii.

imnortante. atît 
colaborării între 

domeniul stiintei. 
eficientă la pre- 
Natiunilor Unite

legătură cu rolul pe care 
îl are în elaborarea unei 
informației în lume, repre- 
tării noastre a arătat că or- 
trebuie să depună eforturi 
pentru crearea in țările in 

structuri 
informație, ca si pentru 

unui cod de conduită care, 
obiectivitatea informațiilor 
promovînd respectul mu-

Dezarmarea —obiectiv primordial 
al tuturor popoarelor 
Conferința Internaționalei Socialiste

Declarația președintelui 
C. A. Perez

CARACAS 26 (Agerpres). — 
Intr-o conferință de presă ținu
tă in localitatea Maracay, pre
ședintele Venezuelei, Carlos An
dres Perez, a afirmat că statul 
va prelua sub controlul său di
rect operațiunile de exploatare 
a rezervelor de petrol din bazi
nul fluviului Orinoco, evaluate 
la 70 miliarde barili. Președin
tele Perez a afirmat că Vene
zuela este interesată să obțină 
dintr-o serie de țări, intre care 
Si România, tehnologie pentru 
exploatarea acestor bogate re
zerve de țiței. Potrivit legii de 
naționalizare a petrolului, apro
bată de Congresul Național in 
timpul actualului guvern — a 
spus el — este ilegală exploata
rea bazinului petrolifer Orino
co de către un consorțiu nord- 
american. Șeful statului vene- 
zuelean a precizat că operațiu
nile de explorare a acestui peri
metru petrolifer vor dura 3—5 
ani.

în zilele de 24—25 aprilie 1978 a 
avut loc la Sofia ședința Comitetu
lui miniștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
nțutuală de la Varșovia.

La ședință au luat parte : Petăr 
Mladenov. ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga
ria, Bohuslav Chnoupek. ministrul 
afacerilor externe ăl Republicii So
cialiste Cehoslovace, Oskar Fischer, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, Emil 
Wojtaszek, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Polone, 
Ștefan Andrei, ministrul 
externe al Republicii 
România, Frigyes >Puja, 
afacerilor' externe al 
Populare Ungare, Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor exter
ne al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Miniștrii au remarcat că evoluția 
situației in Europa și a vieții inter
naționale în ansamblu confirmă jus
tețea aprecierilor conținute în de
clarația statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia „Pentru noi 
orizonturi in destinderea internațio
nală, pentru edificarea securității și 
dezvoltarea cooperării în Europa", 
adoptată la consfătuirea Comitetului 
politic consultativ în noiembrie 1976, 
la București.

A fost reafirmată hotărirea fermă 
a statelor reprezentate la ședință de 
a depune eforturi în continuare pen
tru aprofundarea și extinderea des
tinderii internaționale, pentru trans
formarea ei într-un proces ireversi
bil, atotcuprinzător.

Miniștrii 
Bulgaria, 
Germane, 
Socialiste 
U.R.S.S. 
de păreri 
zarmării și ale pregătirii apropiatei 
sesiuni speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării. 
S-a subliniat că în prezent nu exis
tă o sarcină mai importantă și mai 
urgentă decit oprirea cursei înarmă
rilor, trecerea la măsuri reale de 
dezarmare concretă, și în special de 
dezarmare nucleară. înaintarea spre 
dezarmarea generală și totală.

în legătură cu aceasta, sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
O.N.U. trebuie să devină un impor
tant forum de dezbatere largă a 
problemelor încetării cursei înarmă
rilor și dezarmării și să ducă la o 
cotitură hotăritoare in realizarea de 
înțelegeri privind măsuri practice in 
această direcție. Ea este chemată să 
joace un rol esențial în mobilizarea 
eforturilor tuturor statelor- în vede
rea înfăptuirii obiectivelor dezar
mării, să exprime voința politică și 
năzuința statelor de a crește eficien
ța negocierilor în acest domeniu.

Miniștrii au declarat hotărirea fer
mă a statelor lor de a aduce o con
tribuție constructivă la lucrările se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. pentru dezarmare Și de a 
se obține rezultate concrete pozitive 
la aceste lucrări. Ei au declarat, de 
asemenea, că statele lor se pronunță 
pentru convocarea unei conferințe 
mondiale de dezarmare, cu partici
parea tuturor statelor lumii.

La ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe s-a făcut un 
schimb de păreri în problemele în
tăririi securității si dezvoltării coope
rării in Europa.

Parti ci pantii la ședință au remar
cat că eforturile si pașii practici in- 
treprinsi de țările lor în vederea in-

con- 
păcii 

co- 
ase-

Excelenței Sale
General de armată GNASSINGBE EYADEMA

Președintele Republicii Togoleze
LOME

afacerilor 
Socialiste 
ministrul 

Republicii 
Andrcevici

afacerilor externe ai R.P. 
R.S. Cehoslovace, R.D. 
R. P. Polone, Republicii 
România. R. P. Ungare, 

au făcut un schimb 
în problemele de-

făptuirii prevederilor cuprinse în Ac
tul final al Conferinței general-euro- 
pene constituie o contribuție 
structivă importantă la întărirea 
si securității si la dezvoltarea 
laborării in Europa. A fost, de
menea, evidențiată contribuția pozi
tivă pe care o aduc la întărirea secu
rității europene si la dezvoltarea co
laborării alte state iubitoare de 
pace, partidele comuniste si munci
torești. toate forțele democratice si 
progresiste, clasa muncitoare, masele 
largi populare.

Statele reprezentate la ședință con
sideră necesar să fie intensificate 
eforturile pentru traducerea ■ mai efi
cientă in viată de către toate sta
tele semnatare ale Actului final a 
principiilor si înțelegerilor adoptate 
la Conferința general-europeană. la 
cel mai înalt nivel politic.

Totodată, la ședință s-a subliniat că 
în prezent este deosebit de impor
tantă intensificarea luptei împotriva 
politicii imperialiste de amestec în 
treburile interne ale statelor. împo
triva creșterii cursei înarmărilor, a 
ascuțirii confruntării militare pe con
tinentul european.

în deplină concordantă cu dispozi
țiile Actului final referitoare la ca
racterul complementar al aspectelor 
politice si militare ale securității, 
miniștrii afacerilor externe s-au 
pronunțat. în numele țărilor lor. pen
tru adoptarea grabnică de măsuri 
concrete și eficiente îndreptate spre 
reducerea confruntării militare, pro
movarea dezarmării și întărirea în
crederii în Europa.

A fost remarcat faptul că acestor 
scopuri le corespund cunoscutele pro
puneri cpntinute în Declarația Co
mitetului politic consultativ din 
noiembrie 1976. precum si faptul că 
statele reprezentate la această șe
dință au formulat si alte propuneri 
în aceleași scopuri. în numele sta
telor lor. participanții la ședință 
s-au pronunțat pentru examinarea 
concretă atît a acestor propuneri, cît 
si a propunerilor altor state in acest 
domeniu, potrivit unor modalități 
care să fie stabilite de comun acord 
de. statele participante la Confe
rința general-europeană.

Miniștrii afacerilor externe au 
reafirmat năzuința țărilor lor de a 
promova activ realizarea propuneri
lor privind crearea unei baze solide 
si de lungă durată pentru dezvol
tarea colaborării reciproc avantajoase 
în domeniile economic, tehnico-știin- 
țific. cultural, umanitar, precum și 
în alte domenii, la nivelul întregului 
continent european, in conformitate 
cu prevederile Actului final.

în contextul problemelor referi
toare la înfăptuirea procesului multi
lateral început la 
pantii la ședință 
schimb de păreri 
zultatele reuniunii 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa. S-a relevat că 
principalul rezultat pozitiv al re
uniunii de la Belgrad a constat in 
confirmarea de către toate țările 
participante la reuniune a hotăririi 
lor de a continua acest proces, deși 
asupra unei scrii de propuneri esen
țiale constructive, de ordin practic, 
inclusiv privind aspeotele militare 
ale securității, nu s-a ajuns la un 
acord.

Ședința Comitetului miniștrilor a- 
facerilor externe ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de înțe
legere reciprocă, de colaborare și 
prietenie frățească.

Helsinki, partici- 
au efectuat un 
cu privire la re
de la Belgrad a

ORIENTUL MIJLOCIU

La aniversarea proclamării independenței de stat a Republicii Togoleze, 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate poporului togolez prieten.
. îmi*  exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare statornicite 

se vor dezvolta tot mai puternic in viitor, în folosul 
al poporului togolez, al cauzei păcii și înțelegerii in-

intre țările noastre 
poporului român și 
ternaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Africii, pe țăr-Situată în vestul ____
mul golfului Guineei. Republica 
Togoleză, unul dintre cele mai mici 
state ale continentului, a înregistrat 
în cei 18 ani care au trecut de la 
proclamarea independentei sale o 
serie de progrese pe linia dezvol
tării economice de sine stătătoare.

Animată de dorința de a pune 
capăt subdezvoltării, de a lichida 
sechelele îndelungatei dominații co
loniale, Republica Togoleză și-a 
mobilizat resursele pentru înfăptui
rea unui amplu program de 
perspectivă de 20 de ani. Reflec- 
tînd preocuparea generală spre 
transformări înnoitoare, actualul 
plan (1976—1980), al treilea pro
gram de dezvoltare a țării, consa
cră importante fonduri pentru va
lorificarea zăcămintelor descoperite 
în ultimii ani și făurirea, pe a- 
ceastă bază, a unei industrii na
ționale. pentru modernizarea agri
culturii. extinderea rețelei de co-

municații, formarea de cadre na
ționale.

Printre cele mai recente realizări 
se remarcă un mare combinat de 
prelucrare a fosfaților. un impor
tant combinat, siderurgic in capita
la tării, Lome, o rafinărie de pe
trol, o fabrică de ciment si înce
perea lucrărilor de construcție a 
unui baraj pe riul Mono. în ve
derea întăririi controlului de stat a- 
supra resurselor naționale, guvernul 
a hotărît. în urmă cu patru ani. na
ționalizarea principalelor zăcăminte 
de fier, bauxită, fosfați și grafit.

Animat de sentimente de priete
nie si solidaritate față de toate po
poarele care au scuturat jugul co
lonial si au pășit pe calea dezvol
tării libere, de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu simpa
tie eforturile depuse de poporul to- 
solez. realizările sale pe calea pro
gresului economic, a consolidării 
independentei.

MOSCOVA

Cuvîntarea Iui L. I. Brejnev
Ia cel de-al XVIII-Iea Congres al Comsomolului
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la cel de-al XVIII-lea Con
gres al Comsomolului, L.I. Brejnev, 
secretar generai al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a declarat că 
una din caracteristicile cele mai im
portante ale prezentului Uniunii So
vietice este lupta pentru eficiență și 
calitate, iar în cadrul acestei lupte 
sectoarele hotăritoare sint, in primul 
rînd, construcția capitală și trans
porturile. Creșterea eficacității con
stituie, de asemenea, sarcina cea mal 
importantă și in domeniul agricul
turii, îndeosebi în zootehnie.

L.I. Brejnev a subliniat rolul im
portant ce revine Comsomolului. ti
neretului sovietic în îndeplinirea 
sarcinilor cincinalului atît in ce pri
vește industria, 'cit și agricultura. El 
a relevat că tradiția tineretului so
vietic de a lua sub patronajul său 
marile construcții ale țării trebuie 
continuată și extinsă, inclusiv 
sfera comerțului și serviciilor.

Este o cinste pentru Comsomol 
a continuat L.I. Brejnev — de a 
sigura aplicarea in viața de zi cu «, 
și de către toți tinerii — muncitori, 
colhoznici, tehnicieni, ingineri — a 
lozincii „pentru cincinalul eficienței 
și calității — entuziasmul și creația 
tinerilor". Relevînd atenția pe care 
P.C.U.S. și COmsomolul o acordă e- 
ducației tineretului, vorbitorul a in-

in

a-
zi,

sistat asupra necesității de a se spo
ri exigența față de conținutul activi
tății educative.

Abordind probleme externe, L. I. 
Brejnev a apreciat, între altele, că 
lucrul cel mai esențial, cel mai ur
gent al zilelor noastre il constituie 
slăbirea primejdiei de război, opri
rea extinderii înarmărilor. Referin
du-se la recenta vizită în U.R.S.S. 
a secretarului de stat al S.U.A., 
Cyrus Vance, și la negocierile sovie- 
to-americane privind limitarea ar
melor strategice ofensive, L.I. Brej
nev a spus că „s-a reușit să se pro
greseze intrucîtva in pregătirea 
acordului", dar „nu sînt soluționate 
încă nici pe departe toate proble
mele". Ținind seama de declarația 
președintelui Carter cu privire la 
aminarea fabricării bombei cu neu
troni, a continuat vorbitorul, „nu 
vom proceda nici noi la producția 
armei cu neutroni dacă Statele Uni
te nu o vor face".

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a declarat, de asemenea : 
„Spre deosebire de țările N.A.T.O., 
de mult nu ne mai sporim forțele 
armate în Europa centrală și nu in
tenționăm — vreau să subliniez a- 
ceasta cu toată puterea 
ționăm 
înainte, 
dat sau

nu inten
să le sporim nici de acum 
nici măcar cu un singur sol- 
cu un singur taiîc".

Hn.i.sINKI 26 (Agerpres). —«■ La 
Helsinki s-au încheiat, miercuri, lu
crările Conferinței Internaționalei 
Socialiste consacrată dezarmării, la 
care au participat reprezentanți din 
partea a 20 de partide social-demo- 
crate ' ........................
unor 
țări, 
mele 
participanții au 
larg de probleme privind căile de 
oprire a cursei înarmărilor, de reali
zare a dezarmării și îmbunătățire a 
mecanismelor actuale de negocieri, 
în discursurile rostite a fost sublinia
tă necesitatea intensificării eforturi
lor guvernelor, partidelor politice si 
opiniei publice pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezar
mării, relevindu-se, in context, în
semnătatea sesiunii speciale a O.N.U. 
dedicată dezarmării.

La încheierea lucrărilor conferin
ței, a luat cuvintul Willy Brandt,

și socialiste, invitați din partea 
formațiuni politice din diferite 
precum si experți în proble- 
dezarmării. Timp de trei zile, 

dezbătut un cerc

președintele Partidului Social-De
mocrat din R.F.G., președintele In
ternaționalei Socialiste. După ce a 
evidențiat necesitatea unor măsuri 
practice de dezarmare, in primul 
rînd de dezarmare nucleară, el a 
accentuat asupra necesității de a se 
consolida actualul proces de destin
dere din Europa și din viața inter
națională, declarind că, in prezent, 
nu există alternativă rațională la 
destindere. „Experiența războiului 
rece — a spus Brandt — ne-a arătat 
în mod dramatic ce înseamnă să 
trăiești într-un climat permanent de 
conflicte latente. Din aceasta, noi 
trebuie să învățăm că dorința de a 
supraviețui și interesul de a coopera 
realist trebuie să fie mai puternice 
decit tentația ca cineva să-si impună 
obiectivele proprii prin forță". El a 
atras atenția asupra urgenței cu 
care trebuie să se procedeze la în
făptuirea dezarmării.

• Dezbateri în parlamentul libanez • Scrisoarea unor personali 
tați israeliene adresată premierului Begin

BEIRUT 26 (Agerpres). — Parla
mentul Libanului (Camera deputați- 
lor) va începe, joi. examinarea „acor
dului de principiu" încheiat dumi
nică între principalele fracțiuni par
lamentare. care prevede suspendarea 
oricărei activități armate nelegale pe 
întregul teritoriu al tării.

Această dezbatere va avea loc — 
subliniază observatorii politici din 
Beirut, citati de agenția France 
Presse — cu trei zile înaintea celei 
de-a IlI-a faze a retragerii trupelor 
israeliene din sudul Libanului. Ea 
va preceda, de asemenea, formarea 
noului guvern, care îl va înlocui ne 
cel prezidat de Selim Al-Hoss. 
misionat la 19 aprilie.

o scrisoare prin care își exprimă so
lidaritatea cu mișcarea „Pacea 
Acum !“. „Din punctul de vedere al 
Israelului — se spune in scrisoare — 
a urmări stabilirea păcii este mai 
important decit ocuparea în conti
nuare a malului vestic al Iordanu
lui pe temeiuri religioase".

de-

TEL AVIV 26 (Agerpres). — 
grup de 300 de personalități 
vieții religioase din Israel a adresat 
primului ministru Menahem Begin

Un 
ale

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Ministrul israelian de externe. Moshe 
Dayan, a sosit într-o vizită oficială 
la Washington.

Dayan va avea o serie de întreve
deri cu secretarul de 
Cyrus Vance, asupra 
de reglementare a 
Orientul Mijlociu.

Joi. Dayan va părăsi . _ _____
plecind spre New York, unde va ră- 
mîne pînă la sosirea. în cursul zilei 
de duminică, a premierului Israelu
lui, Menahem Begin.

stat american, 
perspectivelor 
situației din
Washingtonul.

Cazul Moro
Mandate de arestare împotriva a nouă persoane

agențiile de presă
Primire la Pekin. Hua 

Kuo-fen, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, l-a primit, miercuri, 
la Pekin pe Aii Nasir Muhammad, 
prim-ministru al R.D.P. a Yemenu
lui, și a avut cu acesta o convorbire. 
Cu prilejul vizitei oaspetelui, a .fost 
semnat un acord interguvernamental 
privind cooperarea economică și teh
nică între cele două țări.

examinare delega-

un

transmit

NAȚIUNILE UNITE 26 (Ager
pres). — în cadrul lucrărilor proce
durale ale celei de-a IX-a sesiuni 
extraordinare a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezbaterii proble
mei Namibiei, s-a convenit ca docu
mentele finale să fie elaborate de 
un comitet plenar ad-hoc, compus 
din reprezentanți ai tuturor statelor 
membre ale O.N.U. Ambasadorul 
Zambiei la O.N.U. a fost ales pre
ședinte al comitetului, iar reprezen-

țării noastre în Consiliul 
pentru Namibia, Petre Vlăs- 
a fost ales raportor al comi- 
plenar ad-hoc.

tantul
O.N.U. 
ceanu, 
tetului

Dezbaterile sesiunii extraordinare 
șe vor încheia la 3 mai, prin adop
tarea documentelor, finale — o De
clarație politică și un Program de 
acțiune. Ele vor fi elaborate pe baza 
proiectelor propuse de Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia.

ROMA 26 (Agerpres). — După cum 
informează agențiile internaționale 
de presă, marți seara la Roma au 
fost emise mandate de arestare îm
potriva a nouă persoane, sase bărbați 
si trei femei, bănuite de a fi membri 
ai grupării teroriste autointitulate 
..Brigăzile roșii". Cinci dintre aceste 
persoane ar fi participat la răpirea 
lui Aldo Moro. președintele Consiliu
lui național al Partidului Democrat- 
Crestin. și la asasinarea celor cinci

membri din garda personală a lui 
Moro. la 16 martie, la Roma.

Pe de altă parte, miercuri, grupa
rea teroristă autointitulată „Brigăzile 
roșii" a revendicat atentatul comis 
dimineață, la Roma, împotriva lui 
Girolamo Mechelli (democrat-creș- 
tin), fost președinte al Juntei regio
nale Latium. Mechelli a fost grav 
rănit cu focuri de armă de un grup 
de necunoscuți. care au dispărut, 
apoi, la bordul unui automobil.

Plenara C.C. al Partidului 
Elvețian al Muncii, desfășu
rată la Lausanne, a examinat pro
bleme legate de pregătirea celui 
de-al XI-lea congres al partidului. 
Plenara a aprobat, printre altele, pro
iectul rezoluției de politică generală, 
precum si alte documente ce vor fi 
prezentate spre 
iilor la congres.

Expoziție. In localitatea 
gară Bekescsaba 
poziție specializată în domeniul . „ 
șinilor și utilajelor pentru transpor
tat si ridicat si pentru industria con
strucțiilor. la care participă țări so
cialiste membre ale C.A.E.R. Tara 
noastră prezintă autobetoniere. auto
basculante. betoniere staționare, uti
laje pentru construcții ‘ de drumuri. 
Standul românesc a fost vizitat 
dr. Szabo Janos, ministru secretar 
stat la Ministerul Construcțiilor 
Dezvoltării Urbanistice al R.P.U., 
reprezentanți ai organelor locale 
partid si de stat.

s-a deschis o ex- 
ma-

de 
de 
si 

de 
de

Prima conferință a mi
niștrilor muncii din *ările ne
aliniate si alte țări în curs de dez
voltare. avind ca temă de dezbateri 
„Utilizarea și valorificarea resurselor 
umane", iși continuă lucrările la Tu
nis. Iau parte delegații din 107 țări 
din Africa. Asia. America Latină. 
Europa si Oceania, reprezentanți ai 
unor organizații si instituții interna
ționale. precum si ai unor mișcări de 
eliberare recunoscute pe plan inter
național. Din tara noastră participă 
o delegație a Ministerului Muncii, 
condusă de Aneta Spornic, adjunct 
al ministrului.

Interpelare. Louis Van Gey‘’ 
președintele Partidului Comunist din 
Belgia, a adresat guvernului de la 
Bruxelles o interpelare referitoare 
la politica Belgiei în domeniul dezar
mării. P.C. din Belgia, alături de alte 
forțe democratice si progresiste din 
tară — se spune în interpelare — so
licită din partea guvernului initiative 
concrete menite să faciliteze reali
zarea unui progres în domeniul de
zarmării. Paralel. Biroul Politic al 
P.C. din Belgia a publicat recent o 
declarație in care se subliniază ne
cesitatea ca Belgia să participe ac
tiv la lucrările sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. pentru 
dezarmare. De asemenea, declarația 
cheamă guvernul belgian să decidă 
înghețarea cheltuielilor militare si 
renunțarea la noi comenzi militare.

crările cea de-a treia sesiune a Co
mitetului bulgaro-turc pentru cola
borare economică, industrială și teh- 
nico-științifică. După cum relevă a- 
genția B.T.A., în cadrul sesiunii au 
fost convenite o serie de acțiuni în 
domeniul comerțului, industriei, agri
culturii, energeticii, resurselor mine
rale, transportului și turismului.

Guvernul grec a prezen
tat parlamentului proiecti1 
Unui plan Pentru perioada 1978- 
1982 conceput să îmbine o politică de 
dezvoltare economică cu efortul în
dreptat in direcția reducerii inflației. 
Principalele direcții ale acestui plan 
vizează folosirea integrală a forțelor 
de muncă, îmbunătățirea serviciilor 
sociale și a calității vieții, atenuarea 
inegalităților sociale. Planul prevede, 
de asemenea, creșterea exporturilor 
tării.

Portugalia și Piața comu- 
jțĂ. Ministrul de externe al Portu
galiei, Vitor Sa Machado a cerut re
prezentanților Pieței comune să în
ceapă negocierile cit mai repede po
sibil în legătură cu cererea țării sale 
de a adera Ia aceasta, transmite a- 
genția Reuter. Machado a declarat 
că se opune oricărei încercări de a 
condiționa- data intrării Portugaliei în 
C.E.E. de cea a admiterii celorlalte 
țări care au solicitat aderarea, res
pectiv Grecia și Spania.

• FORAJ LA 15 000 
DE METRI ADÎNCIME. 
în apropiere de orașul Saatli 
(R.S. Azerbaidjană), unde gro
simea scoarței terestre e mai 
redusă, cercetătorii sovietici 
și-au propus să foreze cu pu
ternica instalație „Ural-15 000“ 
pină la o adincime de 15 km, o 
cincime din această distanță 
fiind deja străpunsă. Oamenii 
de știință speră să obțină prin 
această forare la mari adincimi 
noi informații asupra formării 
și concentrației filoanelor me
talice. în același timp se vor 
examina posibilitățile de folo
sire a căldurii din măruntaiele 
pămintului ca sursă de energie. 
Din forarea pină la 8 000 de 
metri, efectuată în peninsula 
Kola a rezultat că temperatura 
creșțe la adîncimi mai mari de 
2 000 de metri mai repede de- 
cît se credea, respectiv cu un 
grad la fiecare sută de metri.

• MAI MULTĂ ZGIR- 
CENIE CU SAREA IN 
BUCATE. Oamenii de știință 
au avertizat de multă vreme a- 
supra consecințelor abuzului de 
sare in bucate. „între consu
mul de sare și hipertensiune, 
una din cele mai frecvente boli 
ale secolului XX. există o le
gătură nemijlocită" : aceasta 
este concluzia care a fost sub
liniată și la recenta sesiune 
internațională a dieteticienilor 
care a avut loc la Freiburg 
(R.F. Germania). Prof. R. Kluthe, 
o somitate în materie, a reco
mandat chiar „dispariția solni
țelor de pe masă". Aceasta ar 
constitui soluția radicală pen
tru prevenirea consecințelor 
nedorite, în condițiile în care 
consumul zilnic de persoană în 
R.F.G. se ridică pînă la 12 
grame, deși norma admisă este 
de 0,3—0,4 grame.

DE PRETUTINDENI
• REDESCOPERIREA 

UNEI CAPODOPERE A 
LUI CHAPLIN. Puțini sînt 
cinefilii care știu că în urmă 
cu mai bine de 50 de ani, res
pectiv in 1923, Charlie Chaplin 
a realizat o peliculă care con
stituie un caz. aparte in ansam
blul operei sale cinematografice. 
Este vorba de drama (unica 
din întreaga sa filmografie) 
„Opinia publică" („Femeia din 
Paris"), pe genericul căreia 
numele marelui actor apare nu 
ca interpret, ci ca regizor. Fil
mul, firește mut (avînd ca in- 
terpreți pe Edna Purviance, 
partenera preferată a lui Cha
plin din primele sale comedii, 
și pe Adolphe Menjou), zugră-

vește drama socială a unei 
provinciale sosite la Paris cu 
scopul de a parveni prin orice 
mijloace. Recent, această peli
culă, dată uitării atita vreme, a 
fost prezentată pentru a doua 
oară in premieră la New York, 
bucurîndu-se de un succes ex
traordinar. Criticii, ca și publi
cul, consideră „Opinia publică" 
drept o adevărată capodoperă, 
care ilustrează incă una din 
multiplele fațete ale talentului 
marelui cineast.

• CORT-UMBRELĂ. 
Pentru a înlătura principalul 
inconvenient al corturilor obiș
nuite — durata necesară insta
lării lor — un producător fran
cez de umbrele a conceput un 
sistem ultrarapid (50 de secun
de) de „desfășurare" a cortului, 
după principiul deschiderii um
brelelor. De formă rotunjită, 
pentru a rezista mai bine la 
vint, noul cort din poliester 
cintărește mai puțin de 3 kg. și

poate fi transportat într-un 
simplu rucsac.

• NEVOILE MON
DIALE DE PETROL vor 
crește cu aproximativ 50 la sută 
pină în anul 1990, în condițiile 
unui ritm mediu de creștere în 
țările occidentale de 3,7 la sută 
pe an și ale menținerii ma
jorării prețurilor la petrol în 
limitele inflației mondiale — 
estimează experți ai companiei 
americane „Exxon". Cota deținu
tă de petrol în consumul ener
getic 
duce 
sută, față de 54 la sută în pre
zent. r 
energia 
la sută 
sută in prezent, iar cărbunele 
se va 
actual — 19. Petrolul și gazele 
naturale vor constitui in anul 
1990 circa 60 la sută din totalul 
surselor energetice ale S.U.A.

Noi manifestații de pro
test în Nicaragua Wotnva 
regimului dictatorial al președintelui 
Anastasio Somoza au avut loc în 
diverse orașe, printre care la Esteli. 
localitate situată la 150 km de Ma
nagua : grupuri de manifestanti civili 
au fost atacati aici de efective ale 
Gărzii Naționale, două persoane fiind 
ucise.

Luis Corvalan la Hanoi. 
La invitația Comitetului Central al 
P.C. din Vietnam, la Hanoi a sosit, 
miercuri. într-o vizită de prietenie. 
Luis Corvalan. secretar generai al 
Partidului Comunist din Chile.

Grevă la serviciile tele
fonice mexicane.8013 sută din 
angajații companiei mexicane „Tele- 
fonos de Mexico", respectiv 24 000 de 
angajați, au hotărît declararea unei 
greve generale pe o durată nedeter
minată. cerind patronatului majora
rea retribuției materiale în raport cu 
creșterea costului vieții. Ca urmare 
a acestui conflict de muncă. Mexicul 
este practic lipsit de servicii- telefo
nice.

mondial urmează a se re
ia acea dată la <48 la

Dintre celelalte surse, 
i nucleară va asigura 8 
i din total, față de 2 la

menține la procentul

Conferința UNCTAD-V.Ia 
Manila. Cea de_a v-a c°nferință 
a Națiunilor Unite pentru Comerț si 
Dezvoltare (UNCTAD-V) va avea 
loc în Filipine. la Manila. între 7 mai 
si 1 iunie 1979, s-a 
la Manila.

Credit acordat de F.M.I. 
Turciei. Fondul Monetar Interna
tional (F.M.I.) a anuntat marți ofi
cial acordarea unui credit în valoare 
de 450 milioane de dolari pentru 
Turcia. în scopul „susținerii progra
mului guvernamental de dezvoltare 
economică".

anuntat oficial

Colaborare 
bulgaro-turcâ. 
aprilie, la Sofia și-a

economica
între 24 și 26 
desfășurat lu-

Taifunul „Caroline",
s-a abătut asupra regiunii centrale a 
Filipinelor. a provocat moartea a 14 
persoane, in vreme ce alte 16 au fost 
date dispărute. Potrivit autorităților, 
pagubele materiale sint estimate la 
aproximativ 1,5 milioane dolari.
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