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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
la Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Stimați tovarăși,

din ziua de 5 iulie 1978

Proiectul planului națio
nal de dezvoltare economi
co-socială pe 1979—1980 
asigură, prin prevederile 
sale, realizarea în bune 
condiții a obiectivelor sta
bilite de Congresul al 
XI-lea, inclusiv' a progra
mului suplimentar adoptat 
de Conferința Națională din 
decembrie anul trecut. Se 
va obține o producție cu 
circa 120 de miliarde lei 
mai mare față de prevede
rile cincinalului, deci la li
mita maximă a planului 
suplimentar adoptat de 
Conferința Națională.

Pe primii doi arii și ju
mătate ai cincinalului, re
zultatele, pe ansamblu, sînt 
bune — am realizat o pro
ducție suplimentară de pes
te 40 de miliarde lei. Sînt, 
de asemenea, asigurate con
diții ca toate județele să a- 
jungă la realizarea unei 
producții industriale de 
circa 10 miliarde lei. Unii 
tovarăși, bazîndu-se pe rea
lizările suplimentare de 
pînă acum, au afirmat aici 
că pot chiar să depășească 
aceste prevederi.

Totodată, planul asigură 
mijloacele materiale și fi
nanciare necesare înfăptui
rii hotărîrilor Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale cu privire la ri
dicarea nivelului de trai, 
material și spiritual, la 
creșterea cu 32 Ia sută a 
veniturilor reale, față de 
circa 20 la sută, cît se pre
văzuse inițial. De altfel, 
după cum este cunoscut, în 
iunie s-a încheiat prima 
parte a majorării retribuți
ei, cu 3 luni mai devreme 
decît prevăzusem. Urmează 
ca în 1979 și 19fÎ0 să apli
căm a doua etapă a majoră
rilor.

Nu doresc să fac un bilanț a 
ceea ce s-a realizat în acești doi 
ani și jumătate. Consider că, așa 
cum demonstrează faptele, dispu
nem de tot ceea ce este necesar 
pentru îndeplinirea și depășirea 
tuturor prevederilor cincinalului.

în același timp, nu pot să nu 
menționez unele neajunsuri și ră- 
mîneri în urmă într-o serie de 
ramuri și subramuri, de sectoare 
ale activității economice. în mod 
deosebit, doresc să atrag atenția 
asupra rămînerilor în urmă în 
realizarea producției fizice, ce se 
reflectă asupra tuturor indicatori
lor economico-financiari. Este ade
vărat, unele produse au fost rea
lizate în cantități suplimentare, 
s-au obținut numeroase produse 
de calitate superioară, complexă, 
ceea ce a compensat nerealizările; 
dar aceasta nu trebuie să ne liniș
tească în nici un fel. Ținem sea
ma. totodată, de faptul că pe 
parcursul realizării planului unele 
produse pot fi mai puțin solicitate 
și în țară, și la export și, ca atare, 
trebuie să adaptăm activitatea in
dustrială cerințelor. De aceea nu 
luăm în considerare nerealizările 
fizice în mod absolut. Dar exis
tă nerealizări la produse de 
care avem nevoie, cum sînt căr
bunele, petrolul, cimentul și altele, 
care, de fapt, constituie materii 
pl-ime de bază. Există nerealizări 
.și la oțel și laminate, la unele pro
duse ale industriei constructoare 
de mașini, precum și la produse 
ale industriei chimice. Deci, ținînd 
seama de necesitatea adaptării pro
ducției la cerințele dezvoltării eco
nomice și ale exportului, apar to
tuși nerealizări la produse nece
sare atît economiei naționale, cît și 
comerțului exterior. Or, trebuie să 
fie clar tuturor ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, comite
telor județene de partid, tuturor 
organizațiilor de partid că reali
zarea producției fizice Ia nivelul 
planului — deci și recuperarea 
nerealizărilor de pînă acum — con
stituie problema centrală a activi
tății următorilor doi ani și jumă
tate. Avem la dispoziție și timpul 
necesar, capacitățile de producție 
corespunzătoare pentru a realiza 
această sarcină.

înfăptuirea acestui obiectiv pre
supune ca ministerele, centralele,

întreprinderile, comitetele jude
țene, organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii să treacă Ia 
stabilirea măsurilor precise ce se 
impun în fiecare unitate. Noi ani 
renunțat la producția globală — ca 
indicator de bază — și am trecut 
la producția netă și producția fizi
că, pentru a lichida anomalia care 
a dat posibilitate să se prezinte 
planul realizat, în timp ce, în reali
tate, cantități însemnate de produse 
fizice ny erau fabricate.

A doua problemă asupra căreia 
atrag în mod deosebit atenția este 
cea a restanțelor în realizarea in
vestițiilor, în punerea în producție 
a capacităților stabilite și care se 
reflectă în nerealizarea planului de 
producție. Nerealizarea planului la 
producția de lignit, de exemplu, se 
datorește nerealizării investițiilor. 
O situație similară întâlnim și în 
metalurgie, în chimie, la ciment și 
în alte sectoare. Dacă ar fi intrat 
la timp în producție capacitățile 
stabilite, am fi obținut pe ansam
blu o producție cu circa 20—25 la 
sută mai mare, ceea ce ar fi spo
rit atît mijloacele necesare econo
miei naționale, cît și exportului. 
Iată de ce insist asupra măsurilor 
ce trebuie luate pentru realizarea 
la timp a planului de investiții, 
prin darea în folosință a tuturor 
capacităților stabilite.

Este adevărat, nerealizări în in
vestiții se datoresc în parte nelivră- 
rii unor utilaje ; dar nu acesta este, 
de pildă, motivul în cazul nereali
zării cărbunelui din Oltenia, unde o 
mare parte din utilaje nu este fo
losită corespunzător. De aceea, aș 
spune că lucrînd în mod normal 
cu utilajele existente putem realiza 
în întregime producția prevăzută, 
obținînd chiar o depășire. Nici în 
metalurgie nerealizările nu se da
torează doar nelivrării utilajelor ; 
dacă toate laminoarele ar fi lucrat 
la capacitatea proiectată, îndepli
neam în întregime planul la la
minate și oțel. Același lucru este 
valabil în industria chimică, la 
producția de îngrășăminte. Și in 
construcția de mașini, dacă o serie 
de întreprinderi mari lucrau în trei 
schimburi, se puteau înfăptui in
tegral programele stabilite. Deci 
nu numai lipsa utilajelor constitu
ie cauza nerealizării planurilor 
producției fizice, ci, în primul rînd, 

nefolosirea corespunzătoare a ca
pacităților existente.

Iată de ce obiectivul nostru tre
buie să fie realizarea în cele mai 
bune condiții a investițiilor și, tot
odată, funcționarea normală, la 
întregul potențial, a capacităților 
de producție. în felul acesta vom 
asigura ca planurile pe următorii 
doi ani să fie realizate la nivelu
rile stabilite și să obținem și o de
pășire însemnată a producției fi
zice, ceea ce se va evidenția in 
producția globală șl netă, influen- 
țînd pozitiv toți indicatorii de 
plan.

Au fost stabilite o serie de mă
suri speciale pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă la producția 
de cărbune. Vom realiza obiective
le fixate dacă vom asigura schim
burile complete de producție. Din 
personalul de aproape 25 de mii 
de oameni din Valea Jiului, nu
mai 5 000 reprezintă schimburile 
la abataje. Cu cei 25 de mii de 
oameni este pe deplin posibil să 
realizăm planul. Dar in prezent 4 
din 5 prestează activități auxilia
re — desigur necesare, importan
te, dar care nu produc cărbune. 
Trebuie să acționăm cu toată fer
mitatea pentru a asigura în primul 
rînd muncitori la abataj, la trans
port, și abia după aceea la servi
ciile de suprafață. Să avem mai 
puțini auxiliari, funcționari, și mai 
mulți lucrători care să scoată căr
bune ! Inclusiv directorul și ingi
nerii să contribuie direct la orga
nizarea producției în mod optim, 
în felul acesta, cu capacitățile pe 
care le avem acum, vom da o pro
ducție suplimentară de cărbune. 
Dotarea, mecanizarea de care dis
punem acum, pe baza organizării 
actuale, pot asigura nu numai rea
lizarea planului, ci și o producție 
suplimentară.

în general, vreau să subliniez că 
buna organizare a muncii, trece
rea în toate sectoarele la acoperi
rea necesarului de forță de mun
că în producția de bază sînt ho- 
tărîtoare.

în construcția de mașini, în 
timp ce unele utilaje nu lucrează 
la întreaga capacitate datorită lip
sei schimburilor, există o mare 
rezervă de forță de muncă concen
trată în activități auxiliare. Trebu
ie trecut rapid la calificarea cadre
lor necesare și asigurarea cu prio

ritate a forței de muncă 
pentru producție. Se impu
ne ca ministerele, organiza
țiile de partid, organizațiile 
sindicale și de tineret să ia 
toate măsurile pentru folo
sirea rațională a forței de 
muncă în activitatea de 
bază — condiție hotărîtoare 
a îndeplinirii sarcinilor de 
producție.

Aceasta este valabil și în 
investiții. Avem un număr 
mare de specialiști în ser
viciile de bii'ou care — așa 
cum s-a mai discutat — tre
buie trecuți în munca de 
concepție, la proiectare, 
precum și în activitatea de 
execuție. Nu se mai poate 
admite ca în ministere, în 
fiecare ramură, mii și mii 
de ingineri, de alți specia
liști să lucreze în servicii 
funcționărești, în timp ce 
ducem lipsă de cadre în 
sectoarele de bază ale pro
iectării tehnologice și acti
vității de producție. Este o- 
bltgația tifturbr ministere
lor, a tuturor organizațiilor 
de partid să treacă de în
dată la stabilirea măsurilor 
corespunzătoare pentru so
luționarea acestei probleme, 

în mod deosebit doresc 
să atrag atenția asupra mă
surilor ce trebuie luate în 
județele care urmează să 
realizeze în viitorii doi ani 
și jumătate o creștere a 
producției de 2—3 ori și 
unde, anul acesta și anul 
viitor, vor începe să func
ționeze importante capaci
tăți de producție. Fiecare 
minister trebuie să încre
dințeze rezolvarea proble
melor în aceste județe unui 
ministru adjunct. Consiliul 
de Miniștri, Comitetul de 
Stat al Planificării trebuie 
să ia, de asemenea, măsuri 
deosebite pentru a ajuta 

aceste județe, deplasînd acolo ingi
neri, specialiști, cadre de muncitori 
calificați, care să asigure punerea 
în funcțiune la termen și buna 
funcționare a obiectivelor stabilite. 
Este vorba de 7—8 județe aflate în 
această situație. Măsuri speciale se 
impun și pe linia Ministerului 
Muncii, a sindicatelor, inclusiv a 
Comitetului Central al partidului, 
în vederea sprijinirii cu activiști, 
cu cadre de partid a acestor ju
dețe.

Este necesar să se ia măsuri mai 
hotărite pentru buna aprovizionare 
tehnico-materială a producției. în 
plan s-a asigurat — în conformi-
(Continuare in pag. a III-a)
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Moment din timpul solemnității de la Palatul Marii Adunări Naționale

Joi. 6 iulie, au avut loc în plen 
lucrările sesiunii a VII-a a celei de-a 
VII-a legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Deputății si invitații au salutat cu 
vii si puternice aplauze sosirea in 
sală a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
a celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu. în lojile oficiale au luat 
loc tovarășul Manea Mănescu,

La Palatul Marii Adunări Naționale

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a înmînat înalte distincții și diplome 

de onoare unor județe și unități fruntașe 
în întrecerea pe anul 1977

Dună încheierea lucrărilor forumu
lui legislativ suprem al țării, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, rxre- 
sedinitele Republicii Socialiste Româ
nia. a înmînat. la Palatul Marii 
Adunări Naționale. înalte distincții ale 
Republicii Socialiste România si di
plome de onoare unor organizații 
județene de partid, consilii populare 
județene, unități economice si insti
tute de cercetare si proiectare, pentru 
rezultatele deosebite obținute in anul

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al 

partidului, al Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și al meu perso
nal, doresc să adresez cele mai 
calde felicitări organizațiilor de 
partid, consiliilor populare, între
prinderilor, cooperativelor agricole, 
institutelor de cercetare și proiec
tare, tuturor celor cărora li s-au 
decernat astăzi înalte ordine și dis
tincții ale Republicii Socialiste 
România. (Vii aplauze).

Acordarea acestora constituie 
expresia unei înalte aprecieri date 
organizațiilor de partid, colectivelor 
de oameni ai muncii din diferite 
sectoare de activitate care, în 

•cursul anului 1977, în cel de-al 
doilea an al cincinalului, au obți
nut rezultate remarcabile, plasîn- 
du-se pe locuri fruntașe în între
cerea socialistă pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea. 
(Aplauze puternice).

Adresînd cele mai călduroase fe
licitări tuturor oamenilor muncii 
din județele, întreprinderile, coope
rativele și institutele care s-au evi
dențiat în anul trecut, cred că veți 
fi de acord cu mine să adresăm, 
totodată, felicitări oamenilor mun
cii din toate județele, tuturor ace
lora care âu muncit și înfăptuit 
cu succes planul de dezvoltare 
economico-socială a țării. Pină la 
urmă, înfăptuirea planului pe 1977 

tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Iosif Banc. Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Virgil Cazacu. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu. Janos Fazekas. Petre Lupu, 
Paul Niculescu. Gheorghe Oprea. 
Gheorghe Pană, Ion. Pătan. Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu. Leonte 
Răutu. Virgil Trotin. Iosif Uglar. Ilie 
Verdet, Ștefan Voitec.

1977 In îndeplinirea si depășirea pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială si a angajamente
lor asumate, pentru ocuparea locu
rilor I. II si III in întrecerea dintre 
organizațiile județene de partid in 
industrie, construcții, agricultură și 
silvicultură, transporturi si circulația 
mărfurilor și pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea economiei in ansam
blu.

La solemnitate au luat parte to
varășul Manea Mănescu. tovarășa 

cu o depășire importantă se dato
rește activității oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului nostru popor, a tuturor 
organizațiilor de partid. Acesta este 
și rezultatul muncii acelora care, 
chiar dacă nu s-au clasat pe locuri 
fruntașe, au depus eforturi susți
nute, contribuind Ia mersul înainte 
al patriei noastre socialiste. (Vii 
aplauze).

înțeleg bine mîndria justificată 
a celor care sînt pe locurile I, II, 
III, a celor care s-au evidențiat. în
trecerea este deschisă tuturor — 
așa cum am menționat nu o dată. 
Desigur, se plasează pe primul loc 
sau pe locurile fruntașe cei care 
știu să-și organizeze mai bine mun
ca, să unească mai bine eforturile 
maselor populare, ale oamenilor 
muncii pentru realizarea sarcinilor 
de plan. Toți au posibilități și con
diții egale — și depinde de ei, de 
toți oamenii muncii, de organiza
țiile de partid, de comitetele ju
dețene ca să se plaseze pe locul în- 
tîi. (Aplauze puternice).

îl înțeleg bine pe tovarășul prim- 
secretar al municipiului București 
că nu este prea mulțumit cu lo
cul șase. Să vă spun drept, nici eu 
nu sînt mulțumit cu acest loc pe 
care l-a ocupat Capitala, ținînd 
seama de posibilitățile mari pe 
care le are. Dai- ce să faci ? Așa 
este întrecerea ! Cîștigă cine orga
nizează mai bine munca. Din acest 

în sala Marii Adunări Naționale se 
aflau, de asemenea, membri suple- 
anti ai Comitetului Politic Executiv 
și secretari ai C.C. al P.C.R.. membri 
ai C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

La lucrările înaltului for legislativ 
al tării participă numeroși invitați — 
conducători de instituții centrale- si
(Continuare în pag. a III-a)

Elena Ceausescu, tovarășii Iosif Banc. 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Virgil 
Cazacu. Gheorghe Cioară. Lina Cio
banu. Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă. Emil Drăgănescu. Janos 
Fazekas. Petre Lupu. Paul Niculescu. 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Rădu
lescu. Leonte Răutu. Virgil Trdfin, 
Iosif Uglar. Ilie Verdet. Ștefan Voitec.
(Continuare in pag. a Il-a) 

punct de vedere, Clujul, se pare, 
a dat dovadă și anul acesta că este 
hotărît să continue să lucreze tot 
mai bine. (Aplauze).

Nimeni nu trebuie să fie mîhnit; 
dimpotrivă, trebuie să-i felicităm 
pe cei care au lucrat mai bine și 
s-au plasat pe locul întâi sau pe 
locuri fruntașe. în cel mai rău caz, 
cei ce consideră că pot ocupa 
locuri fruntașe să se mobilizeze 
mai intens, să-și organizeze mai 
bine activitatea, pentru ca anul a- 
cesta — cel de-al treilea an al 
cincinalului, cînd avem sarcini deo
sebit de importante — să obțină 
rezultate mai bune. Aceasta con
stituie o chemare pentru toate or
ganizațiile noastre de partid 
județene, orășenești, din între
prinderi, pentru toate colectivele de 
oameni ai muncii de la orașe și 
sate, din toate domeniile de activi
tate. (Aplauze puternice).

După cum cunoașteți, plenara 
Comitetului Central a adoptat ieri 
planurile de dezvoltare economico- 
socială pe ultimii doi ani ai cinci
nalului 1979-1980. Prin aceasta se 
asigură condițiile pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, a programului suplimentar 
elaborat de Conferința Națională. 
Există condiții ele a realiza o pro
ducție industrială de peste 120 de
(Continuare in pag. a Il-a)
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Conferirea unor distincții fruntașilor in întrecerea pe anul H77
Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
miliarde lei în plus față de preve
derile cincinalului. Și în agricultu
ră sînț condiții pentru a obține re
colte bune. De asemenea, și în 
transporturi, cercetare și proiecta
re, în celelalte sectoare putem ob
ține în următoarea jumătate a cin
cinalului rezultate mult mai bune, 
în acest scop să ridicăm întreaga 
noastră activitate pe o treaptă su
perioară, astfel încît să realizăm 
sarcinile puse de Congresul al 
XI-lea privind afirmarea în toate 
domeniile a revoluției tehnico-ști- 
ințifice, a noului, trecînd de la a- 
cumularea cantitativă la o calitate 
nouă. Aceasta presupune o mai 
bună organizare a muncii și o pre
ocupare mai susținută. pentru ri
dicarea pregătirii profesionale, 
tehnice, științifice și a nivelului 
politic, ideologic al oamenilor 
muncii. Toate organizațiile de 
partid, întregul activ de partid și 
de stat, toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate. întregul 
nostru popor să participe cu un e- 
lan și mai mare la înfăptuirea pro
gramului de ridicare a țării pe 
culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație, de bunăstare materială

Solemnitatea de la Palatul Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. I)

în sală se aflau membri supleanti 
ai Comitetului Politic Executiv și 
secretari ai C.C. al P.C.R.. membri ai 
C.C. al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, deputății si invitații 
la lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

Conferirea acestor înalte ordine ale 
Republicii Socialiste România dove
dește marea prețuire si aleasa cinsti
re pe care conducerea partidului si 
statului, personal tovarășul Nicolae 
Ceausescu Ie acordă activității pline 
de abnegație desfășurate de munci
torii. țăranii si intelectualii patriei 
noastre, de toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani si de alte 
naționalități — pentru dezvoltarea și 
înflorirea continuă a României, pen
tru înălțarea scumpei noastre patrii 
pe treptele luminoase ale civilizației 
socialiste si comuniste. Totodată, a- 
ceste distincții, care au încununat o 
amplă întrecere patriotică. între. jude
țele tării, constituie un puternic 
imbold pentru mobilizarea. în conti
nuare. a tuturor foitelor creatoare în 
vederea obținerii de. succese și mai 
mari în realizarea si depășirea sarci
nilor de plan si a angajamentelor 
asumate in întrecerea socialistă pe 
anul in curs, in traducerea exem
plară in viată a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului.

în aplauzele celor prezenti la so
lemnitatea de la Palatul Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a inmînat înaltele dis
tincții.

Luind cuvîntul, tovarășul ȘTEFAN 
MOCUȚA, prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R., a spus : 
Profund impresionat de solemnitatea 
momentului conferirii înaltului Ordin 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa I Organizației județene 
de partid Cluj, vă rog să-mi îngă
duiți să exprim sentimentele de înal
tă recunoștință și aleasă mulțumire 
pe care comuniștii, toti cei ce mun
cesc si trăiesc în județul nostru le 
nutresc fată de conducerea partidului 
si statului, fată de secretarul general 
al partidului și președintele țârii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Muncitorii, țăranii și intelectualii 
clujeni văd în această înaltă distinc
ție marea prețuire de care munca li
beră și oamenii muncii se bucură din 
partea Partidului Comunist Român 
și a ilustrului său conducător. Ei 
sint pe deplin conștienți că rezulta
tele lor se datoresc sprijinului per
manent primit din partea conducerii 
partidului și statului, din partea 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

însuflețiți de cea de-a treia „stea" 
a Republicii Socialiste România, 
înminată astăzi, comuniștii. toți 
cei ce trăim și muncim pe meleagu
rile străvechiului Cluj, bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnlci, români, ma
ghiari și de altă naționalitate, vă în
credințăm că, urmînd neabătut po
litica și cuvîntul partidului, vom 
munci cu toată pasiunea, priceperea 
și energia pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce ne revin în cel 
de-al treilea an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice și valoroa
sele indicații date de dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la plenara Comi
tetului Central al partidului, cu do
rința vie de a spori aportul județului 
Cluj Ia înălțarea scumpei noastre 
patrii pe culmi tot mai înalte de lu
mină, bunăstare și civilizație. Vă 
mulțumesc.

A vorbit apoi tovarășul DUMITRU 
PETRESCU, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Argeș, 
care a spus: Vă rog să-mi permiteți 
ca, în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din agricultura ju
dețului, să adresez conducerii partidu
lui și statului, dumneavoastră perso
nal, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cele mai vii mul
țumiri pentru înalta distincție Ordi
nul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, pe care ați acor
dat-o județului nostru în cadrul în
trecerii socialiste.

Așa cum este firesc, această înaltă 
apreciere ne bucură. în același timp, 
aleasa distincție ne obligă să facem 
totul pentru mobilizarea tuturor re
zervelor de care dispunem pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor ce 
revin județului Argeș, stabilite de 
Congresul al XI-lea si Conferința 
Națională ale partidului, a indica
țiilor prețioase pe care ni le-ati dat. 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. cu prilejul „Zilei recoltei", la săr
bătorirea căreia ne-ati onorat in 
toamna trecută cu prezența dum
neavoastră.

în spiritul chemării la întrecere, pe 
care am avut cinstea s-o adresăm 
tuturor comitetelor județene de par
tid. tuturor oamenilor muncii din 
agricultura tării, acționăm cu toată 

și spirituală. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trebuie să trecem de îndată la 
măsuri hotărîte pentru aplicarea 
în viață a celor stabilite, 
pentru realizarea în bune condiții 
a planului pe acest an și pentru 
pregătirea temeinică a planurilor 
pe 1979 și 1980. în acest scop tre
buie să asigurăm condițiile mate
riale și cadrele necesare introdu
cerii în producție în următorii doi 
ani a rezultatelor cercetării. Să 
trecem cu hotărîre la clarificarea 
tuturor problemelor de care depin
de înfăptuirea planului, inclusiv la 
încheierea contractelor pentru cei 
doi ani. Să asigurăm ca întreaga 
activitate pentru îndeplinirea pla
nului să se desfășoare în cele mai 
bune condiții. Să folosim din plin 
faptul că avem precizate toate sar
cinile pînă în 1980 pentru a orga
niza în cele mai bune condiții ac
tivitatea. •

Deși am subliniat și la plenară, 
doresc să menționez încă o dată 
și în acest cadru necesitatea de a 
acorda atenția corespunzătoare 
producției pentru export, ținînd 
seama că importurile pe care tre
buie să le realizăm sînt deosebit 
de mari. Pentru a asigura înfăp

în timpul solemnității inminării înaltelor distincții

energia pentru a ne îndeplini anga
jamentele luate si sintem hotărîti să 
obținem în acest an producții spo
rite de cereale, legume, fructe, să 
asigurăm dezvoltarea mai puternică 
a zootehniei, a tuturor sectoarelor 
agriculturii.

Mulțumindu-vă pentru înalta apre
ciere. vă sîntem recunoscători, tova
rășe secretar general, pentru grija 
deosebită ce o purtati dezvoltării și 
modernizării economiei patriei, pro
gresului și civilizației României so
cialiste, ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al întregului po
por. pentru munca neobosită ce o 
desfășurati în fruntea partidului și 
statului, spre binele si fericirea pa
triei. a eroicului nostru popor.

în continuare a luat cuvîntul tova
rășul PETRU ENACHE, prina-secretar 
al Comitetului județean Neamț al 
P.C.R.. care a spus : Vă rog să-mi 
permiteți ca. în acest cadru solemn, 
să exprim, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Neamț, cele mai calde mulțu
miri la adresa conducerii partidului 
și statului, a dumneavoastră perso
nal. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru Ordinul Muncii 
clasa I acordat Consiliului popular 
județean Neamț, ca urmare a rezul
tatelor obținute în întrecerea socia
listă pe anul 1977.

înalta distincție conferită astăzi 
răsplătește munca plină de dăruire 
si entuziasm depusă de locuitorii ju
dețului pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea, a 
prețioaselor indicații date de dum
neavoastră.

Totodată, distincția primită astăzi 
constituie pentru noi un puternic 
imbold pentru intensificarea efortu
rilor consacrate înfăptuirii exempla
re a sarcinilor ce ne revin în dezvol
tarea economico-socială a județului, 
în înflorirea fiecărei localități, in 
creșterea contribuției județului nostru 
la progresul general al patriei.

Doresc să folosesc si acest prilej 
pentru a asigura conducerea parti
dului și statului, pe dumneavoastră 
personal, mult stimate si iubite to
varășe secretar general, că toti oa
menii muncii din județ. în frunte cu 
comuniștii, urmind exemplul dumnea
voastră de devotament, muncă și 
viată închinate fericirii poporului 
nostru, vor face totul pentru reali
zarea sarcinilor de plan si a anga
jamentelor pe anul 1978 și pe întregul 
cincinal, pentru transpunerea în via
tă a politicii interne si externe a 
partidului si statului nostru, a sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XI-lea si ale Confe
rinței Naționale.

Tovarășul ALEXANDRU ORZAȚA, 
directorul întreprinderii de aluminiu 
Slatina, după ce a mulțumit pentru 
Înalta distincție acordată unității, a 
spus : Noi vedem in decernarea aces
tui ordin întreprinderii noastre — 
pentru a doua oară consecutiv — 
prețuirea și cinstirea acordate celor 
care prin munca lor obțin rezultate 
tot mai mari pe linia creșterii pro
ducției. a productivității muncii și a 
eficientei economice.

îndrumările si orientările pe care 
ni le-ati dat cu ocazia vizitelor 
dumneavoastră de lucru efectuate in 

tuirea programului nostru trebuie 
să importăm materii prime, mate
riale, mașini, utilaje — și, ca atare, 
trebuie să dispunem de mijloace 
necesare pentru a putea plăti ceea 
ce importăm. Ne-am propus — și 
trebuie să facem totul — pentru 
a avea o balanță comercială și de 
plăți echilibrată. Aceasta presupu
ne să asigurăm ca importul să fie 
rațional stabilit, recurgînd la el 
doar în condiții bine justificate. 
Totodată, să facem totul pentru a 
realiza, la timp și la nivel tehnic 
și calitativ corespunzător, produc
ția de export Cred că trebuie să 
reamintim aceste lucruri în acest 
moment, cînd am acordat aceste 
distincții celor care au obținut re
zultate bune pe anul trecut. Cei 
care vor munci mai bine anul a- 
cesta, anul viitor și pînă la sfîrși- 
tul cincinalului vor ocupa locuri 
fruntașe. Eu sînt convins că între
gul nostru popor va face totul pentru 
realizarea planului ! Desigur, unele 
județe, întreprinderi, institute vor 
ocupa locul I. Eu aș vrea să fie 
cît mai mulți pe locul întîi. Ați 
văzut că locurile doi și trei au fost 
ocupate de două sau trei județe. 
Ar fi bine dacă pentru locul întîi 

întreprinderea noastră s-au înscris 
de fiecare dată ca momente de neui
tat in viata colectivului nostru, indi
cațiile prețioase de care am . benefi
ciat ajutîndu-ne nemijlocit la reali
zarea sarcinilor economice.

Exprimînd dorința întregului colec
tiv de muncă, vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom 
face tot ceea ce depinde de noi pen
tru a da viată măsurilor stabilite de 
plenara din martie a.c„ că vom ac
ționa cu toată fermitatea pentru a 
ne aduce contribuția la înfăptuirea 
programului partidului, pentru ridi
carea pe noi trepte de civilizație a 
scumpei noastre patrii. România so
cialistă.

Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele colectivului Trustului de con
strucții industriale din Brașov, una 
din cele mai vechi organizații de 
construcții din tara noastră, să vă 
mulțumim din inimă, pentru înalta 
distincție acordată, a spus in cuvîn
tul său tovarășul LEON LEIBOVICI, 
directorul unității.

Această apreciere va fi un imbold 
deosebit in activitatea noastră vii
toare și vă asigurăm. în numele con
structorilor din trustul nostra, că nu 
vom precupeți nici un efort, vom 
folosi întreaga capacitate si expe
riență pentru realizarea planului in 
cele mai bune condiții, dînd în fo
losință la termen și înainte de ter
men obiectivele industriale ce le 
construim, aducindu-ne astfel contri
buția la dezvoltarea si înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Pentru mine, ziua de astăzi este 
una dintre cele mai frumoase zile 
pe care le-am trăit, deoarece am de
osebita cinste si onoare de a primi 
din partea conducerii partidului și 
statului, din partea dumneavoastră 
personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
această înaltă distincție, ca semn al 
prețuirii de care se bucură munca 
țăranilor cooperatori, a mecanizato
rilor și specialiștilor din C.A.P. 
Smirna, județul Ialomița, a arătat 
tovarășul VASILE BERBECEL, pre
ședintele cooperativei.

Vă rog respectuos să-mi permiteți 
să vă mulțumesc din tot su
fletul pentru decernarea „Meritului 
Agricol" clasa I și să vă asigur, 
totodată, de dragostea noastră fier
binte, ca de altfel a tuturor oame
nilor muncii din județul Ialomița.

Sîntem hotăriți să muncim cu și 
mai multă abnegație, să valorificăm 
mai bine potențialul pămîntului și 
experiența creatoare, hărnicia și pri
ceperea cooperatorilor și mecanizato
rilor. pentru ca rezultatele pentru 
care am fost astăzi decorați să con
stituie numai o etapă în activitatea 
noastră, pentru aplicarea fermă in 
viată a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea șl ale Conferinței Naționale ale 
partidului. a prețioaselor dum
neavoastră indicații, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general !

în cuvîntul său, tovarășul IANCU 
DRAGAN, director al Institutului de 
cercetări metalurgice din București, 
a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca de Ia a- 
ceastă înaltă tribună să vă aduc re

am avea mai mulți candidați și am 
acorda mai multe ordine — deși, 
în felul acesta, am da mai mult de 
lucru Monetăriei, dar ar merita să 
facem acest efort. (Animație, 
aplauze).

îmi exprim convingerea că atit 
cei care au fost distinși astăzi, cît 
și celelalte organizații de partid, 
toți oamenii muncii, organele co
lective din toate sectoarele vor 
considera această festivitate ca un 
imbold, ca o chemare de a orga
niza mai bine activitatea pentru a 
ocupa un loc cît mai de frunte, 
pentru a aduce o contribuție cît 
mai importantă la înfăptuirea Pro
gramului de dezvoltare în ritm in
tens a patriei noastre, de creștere 
a bunăstării materiale și spirituale 
a poporului. Pînă la urmă, tot ceea 
ce realizăm este destinat progresu
lui mai rapid al patriei, ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregii națiuni 1 (Aplauze puter
nice).

Cu această convingere, doresc să 
urez tuturor organizațiilor de 
partid, oamenilor muncii din toate 
domeniile de activitate succese și 
mai mari, multă sănătate și feri
cire ! (Aplauze puternice, prelun
gite).

cunoștința vie și mulțumirile din i- 
nimă ale tuturor oamenilor muncii 
din activitatea de cercetare științifi
că și dezvoltare tehnologică din tara 
noastră, pentru distincțiile acordate 
institutelor de cercetare și proiectare 
în cadrul întrecerii socialiste pe anul
1977.

Rezultatele obținute în primii doi 
ani și jumătate ai acestui cincinal in 
activitatea de cercetare, ca și în toate 
domeniile de activitate, care vor per
mite ca în cițiva ani România să a- 
jungă la nivelul țărilor cu dezvoltare 
medie, se datoresc energiei și ritmu
rilor dinamice pe care partidul, se
cretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le impun întregii munci 
de partid și activității de stat, pen
tru înfăptuirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România.

Realizările obținute pină în pre
zent, precum și întreaga concepție de 
dezvoltare a activității de cercetare 
științifică și progres tehnic din țara 
noastră sînt legate direct de mun
ca neobosită a tovarășei academician 
Elena Ceaușescu. savant de renume 
mondial, onorat de înalte foruri ști
ințifice pe plan mondial.

în cincinalul revoluției tehnico- 
științifice avem în continuare sar
cini deosebite pentru creșterea efi
cienței muncii noastre, pentru lega
rea și mai mult a cercetării de acti
vitatea de producție, pentru reali
zarea de oțeluri și materiale noi, 
pentru reducerea consumurilor de 
materiale, energie și combustibil, 
pentru o calitate nouă.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că metalurgiștii, ca 
și -toți cercetătorii, inginerii tehnologi, 
cadrele didactice din invățămîntul 
superior și ceilalți specialiști din ac
tivitatea de introducere a progresu
lui tehnic vor munci mai mult și 
mai bine, vor depune toate efortu
rile pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin, demonstrînd astfel adeziu
nea deplină la politica partidului de 
valorificare la cote de maximă efi
ciență a potențialului științific și 
tehnologic național, adeziunea noas
tră la politica internă și exter
nă a partidului.

în încheierea solemnității, pri
mit cu deosebită căldură, cu 
vii și entuziaste aplauze, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost subliniată în repe
tate rinduri cu aplauze îndelungi, 
expresie a hotăririi tuturor celor pre- 
zenți — bărbați și femei, tineri și 
vîrstnlci, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — și prin ei, 
a întregului nostru popor, de a urma 
neabătut politica și cuvîntul partidu
lui, îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a munci cu toată pri
ceperea, energia și dăruirea pentru 
a obține în viitor rezultate tot mai 
bune, care să justifice din plin în
crederea și prețuirea de care se 
bucură, pentru propășirea și înflori
rea patriei noastre, Republica Socia
listă România.

(Agerpres)

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea de distincții ale Republicii 

Socialiste România și a Diplomei de onoare 
unor organizații județene de partid, consilii 

populare județene, unități economice 
și institute de cercetare și proiectare

Președintele Republicii Socialiste 
România decretează :

Art. 1. — Pentru rezultatele de
osebite obținute în anul 1977 în în
deplinirea si depășirea planului na
tional linie de dezvoltare economi
co-socială și a angajamentelor asu
mate, pentru ocuparea locurilor I,
II și III în întrecerea dintre orga
nizațiile județene de partid în in
dustrie. construcții, transporturi și 
circulația mărfurilor si pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea eco
nomiei în ansamblu, se conferă :

— Ordinul Steaua Republicii So
cialiste România clasa I. pentru lo
cul I. Organizației de partid a ju
dețului Cluj ;

— Ordinul Muncii clasa a Il-a, 
pentru locul II, Organizației de 
partid a județului Suceava ;

— Ordinul Muncii clasa a IlI-a, 
pentru locul III. Organizației de 
partid a județului Covasna și Or
ganizației de partid a județului Sa- 
tu Mare.

Art. 2. — Pentru rezultatele de
osebite obținute în anul 1977 în în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan la principalii indicatori din 
agricultură, pentru ocuparea locu
rilor I. II și III în întrecerea din
tre organizațiile județene de partid 
in acest domeniu, se conferă .

— Ordinul Steaua Republicii So
cialiste România clasa I. pentru lo
cul I, Organizației de partid a ju
dețului Argeș ;

— Ordinul Meritul Agricol clasa 
a Il-a, pentru locul II. Organizației 
de partid a județului Prahova ;

. — Ordinul Meritul Agricol clasa 
a IlI-a, pentru locul III. Organiza
ției de partid a județului Galati.

Art. 3. — Pentru rezultatele de
osebite obținute în anul 1977 în în
deplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în econo
mia locală, pentru ocuparea locu
rilor I. II și III in întrecerea din
tre consiliile populare județene, se 
conferă :

— Ordinul Muncii clasa I. pentru 
locul I. Consiliului popular al ju
dețului Neamț ;

— Ordinul Muncii clasa a Il-a, 
pentru locul II. Consiliului popu
lar al județului Constanta ;

— Ordinul Muncii ejasa a IlI-a, 
pentru locul III. Consiliului popu
lar al județului Galați.

Ari. 4. — Pentru rezultatele de
osebite obținute în anul 1977 și 
pentru ocuparea locurilor I. II și
III in întrecerea dintre unitățile 
industriale, de construcții, din a- 
gricultură și silvicultură, transpor
turi si telecomunicații. circulația 
mărfurilor, gospodăria comunală și 
institutele de cercetare și proiecta
re se conferă :

A. Industrie
Ordinul Muncii clasa I. pentru 

locul I :
— Întreprinderii electroccntrale 

Cluj :
— întreprinderii miniere Xlba, 

județul Maramureș ;
— întreprinderii de aluminiu Sla

tina ;
— întreprinderii „Tractorul" Bra

șov ;
— întreprinderii mecanice Cugir :
— Combinatului chimic Făgăraș ;
— întreprinderii forestiere de ex

ploatare si transport Suceava ;
— întreprinderii de porțelan Alba 

Iulia ;
— întreprinderii de construcții și 

reparații echipamente de telecomu
nicații București ;

— întreprinderii de industrializa
re a laptelui Cluj.

Ordinul Muncii clasa a Il-a. pen
tru locul II :

— întreprinderii de rețele elec
trice Tîrgu Mureș ;

— întreprinderii miniere Paro- 
șeni, județul Hunedoara ;

— întreprinderii miniere Hune
doara ;

— întreprinderii „Industria sîr- 
mei" Cimpia Turzii ;

— întreprinderii mecanice Timi
șoara ;

— întreprinderii de calculatoare 
București ;

— întreprinderii de mase plastice 
București ;

— întreprinderii de prelucrare a 
lemnului Arad ;

— Combinatului de lianți și az
bociment Fieni, județul Dîmbovița ;

— întreprinderii „Extraceram" 
Timișoara ;

— întreprinderii de confecții și 
tricotaje București :

— întreprinderii de industrializa
re a cărnii Neamț ;

— întreprinderii de țigarete Sfin- 
tu Gheorghe ;

— Uniunii județene a cooperati
velor meșteșugărești Satu Mare.

Ordinul Muncii clasa a IlI-a, 
pentru locul III :

— Schelei de foraj Mediaș, ju
dețul Sibiu :

— Schelei de extracție Comă- 
nești, județul Bacău ;

— întreprinderii de utilaj mini
er Petroșani ;

— întreprinderii „9 Mai" Turda ;
— Șantierului naval Drobeta- 

Turnu Severin ;
— întreprinderii „Electromotor" 

Timișoara ;
— Șantierului naval Oltenița ;
— Combinatului de articole teh

nice de cauciuc Pitești ;
— întreprinderii de produse cos

metice „Miraj" București ;
— Combinatului de celuloză și 

hîrtie Dej ;
— întreprinderii de materiale de 

construcții Turda ;
— întreprinderii de piele și în

călțăminte „Clujana" Cluj-Napo- 
ca :

— întreprinderii de stofe „Doro- 
. bântui" Ploiești ;

— întreprinderii de bere Pitești :
— întreprinderii de producere și 

industrializare a legumelor si fruc
telor „11 Iunie" Dej ;

— întreprinderii de morărit și 
panificație „Dobrogea" Constanța ;

— întreprinderii poligrafice „In
formația" București.

B. Construcții
Ordinul Muncii clasa I. pentru 

locul I :
— Trustului de construcții indus

triale Brașov ;
— Trustului de construcții Cluj.
Ordinul Muncii clasa a Il-a. pen

tru locul II :
— întreprinderii de construcții- 

montaj miniere Petroșani :
— întreprinderii de constructii- 

montaj a județului Neamț.
Ordinul Muncii clasa a III-a, 

pentru locul III :
— Trustului de izolații pentru lu

crări industriale București ;
— întreprinderii de construcții 

siderurgice Hunedoara ;
— Trustului de construcții Galati.

C. Agricultură 
și silvicultură

Unități din agricultura de stat 
și silvicultură

Ordinul Muncii clasa I. pentru 
locul I. întreprinderii de creștere 
și ingrășare a porcilor Beregsău, 
județul Timiș.

Ordinul Meritul Agricol clasa I, 
pentru locul I. Unității agricole Si- 
bioara, județul Constanta.

Ordinul Muncii clasa a Il-a, pen
tru locul II :

— întreprinderii agricole de stat 
Ostrov, județul Constanța

— Stațiunii pentru mecanizarea 
agriculturii Miroși, județul Argeș.

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— întreprinderii agricole de stat 
Variaș, județul Timiș ;

— Stațiunii de cercetări zooteh
nice Tirgu Mureș ;

— Inspectoratului silvio Județean 
Vaslui.

Unități cooperatiste din 
agricultură

Ordinul Meritul Agricol clasa I, 
pentru locul I :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Scornicești, județul Olt ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Smirna, județul Ialomița ;

— Asociației de stat și coopera
tiste de sere Bărcănești, județul 
Prahova.

Ordinul Meritul Agricol clasa a
II- a, pentru locul II :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Codlea, județul Brașov ;

— Cooperativei agricole de pro
ducție Gurbăncști, județul Ilfov ;

— Asociației pentru creșterea va
cilor de lapte Mărtineni, județul 
Covasna.

Ordinul Meritul Agricol clasa a
III- a, pentru locul III :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Dumbrăveni, județul Su
ceava :

— Cooperativei agricole de pro
ducție Gheorghe Doja, județul Ia
lomița ;

— Asociației pentru ingrășarea ti
neretului taurin Vîrfu Cimpului, 
județul Botoșani ;

— Asociației pentru creșterea și 
ingrășarea ovinelor — Mihail Ko- 
gălniceanu, județul Constanța.

D. Transporturi 
și telecomunicații
Ordinul Muncii clasa I, pentru 

locul I, întreprinderii de transpor
turi auto comercial „Transcom" 
București.

Ordinul Muncii clasa a Il-a, pen
tru locul II, Depoului C.F.R. Su
ceava.

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— Direcției județene de poștă și 
telecomunicații Ilfov ;

— Administrației fluviale a Du
nării de Jos Galați.

E. Circulația 
mărfurilor

Ordinul Muncii clasa I, pentru 
locul I :

— întreprinderii comerciale de 
stat pentru mărfuri industriale Su
ceava ;

— întreprinderii de comerț exte
rior „Agroexport" București.

Ordinul Muncii clasa a Il-a, pen
tru locul II :

— Întreprinderii de comerț exte
rior „Forexim" București ;

— Uniunii județene a cooperati
velor de consum Dîmbovița.

Ordinul Muncii clasa a III-a, pen
tru locul III :

— întreprinderii comerciale de 
stat pentru alimentație publică Ba
cău ;

— întreprinderii hotel Interconti
nental București :

— Oficiului județean de turism 
Brăila.

F. Gospodăria 
comunală

Ordinul Muncii clasa a Il-a. pen
tru locul II. întreprinderii de trans
port Constanta.

Ordinul Muncii clasa a III-a, pen
tru locul III, întreprinderii jude-
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tene de gospodărie comunală și lo- 
cativă Neamț.

G. Institute 
de cercetare

științifică
Ordinul Steaua Republicii Socia

liste România clasa I. pentru lo
cul I. Institutului de cercetări chi
mice — ICECHIM București.

Ordinul Meritul Științific clasa a
II- a. pentru locul II. Institutului 
de cercetări pentru industria elec
trotehnică — I.C.P.E. București.

Ordinul Meritul Științific clasa a
III- a. pentru locul III ;

— Institutului de cercetări meta
lurgice — ICEM București ;

— Institutului de cercetări pentru 
valorificarea legumelor si fructelor
— I.C.V.L.F. București.

H. Institute 
de cercetare

științifică și inginerie 
tehnologică

Ordinul Meritul Științific clasa I, 
pentru locul I. Institutului de cer
cetări si proiectări automatizări
I.P.A.  București.

Ordinul Meritul Științific clasa 
a Il-a. pentru locul II. Institutului 
de cercetări si proiectări miniere 
pentru substanțe nemetalifere Cluj- 
Napoea.

Ordinul Meritul Științific clasa a 
III-a. pentru locul III :

— Institutului de cercetare șl 
proiectare pentru industria mate
rialelor de construcții — I.C.P.M.C. 
București :

— Institutului de cercetări si Pro
iectări pentru echipamente termo- 
energetice — I.C.P.E.T. București.

I. Institute 
de proiectare 
subordonate 
ministerelor

Ordinul Muncii clasa I. pentru 
locul I. Institutului de proiectări 
transporturi auto, navale si aeriene
— I.P.T.A.N.A. București.

Ordinul Muncii clasa a Il-a. pen
tru locul II. Institutului de studii 
si proiectări pentru îmbunătățiri 
funciare — I.S.P.I.F. București.

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III :

— Institutului de proiectări de 
Întreprinderi constructoare de ma
șini — I.P.C.M. București ;

— Institutului de proiectare pen
tru construcții tipizate — I.P.C.T. 
București.

J. Institute 
de proiectare 
subordonate

consiliilor populare 
județene

Ordinul Muncii clasa I. pentru 
locul I. Institutului județean de 
cercetare si proiectare Cluj.

Ordinul Muncii clasa a II-a, pen
tru locul II. Institutului județean 
de proiectare Bacău.

Ordinul Muncii clasa a III-a, 
pentru locul III. Institutului jude
țean de proiectare Ilfov.

Art. 5. — Pentru rezultatele obți
nute în anul 1977 în îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan si a 
angajamentelor asumate, pentru 
ocuparea locurilor IV. V si VI în 
întrecerea dintre organizațiile jude
țene de partid în industrie, con
strucții. transporturi si circulația 
mărfurilor si pentru contribuția 
adusă la dezvoltarea economiei in 
ansamblu, se acordă .JJiploma de 
onoare", după cum urmează :

— Organizației de partid a jude
țului Bihor, pentru locul IV ;

— Organizației de partid a jude
țului Alba si Organizației de partid 
a județului Constanta, pentru lo
cul V :

— Organizației de partid a muni
cipiului București, pentru locul VI.

Art. 6 — Pentru rezultatele obți
nute în anul 1977 in îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan la 
principalii indicatori din agricul
tură. pentru ocuparea locurilor IV, 
V și VI in întrecerea dintre orga
nizațiile județene de partid în acest 
domeniu, se acordă „Diploma de 
onoare", după cum urmează :

— Organizației de partid a jude
țului Bacău, pentru locul IV ;

— Organizației de partid a jude
țului Sibiu și Organizației de partid 
a județului Maramureș, pentru lo
cul V ;

— Organizației de partid a jude
țului Hunedoara si Organizației de 
partid a județului Cluj, pentru lo
cul VI.

Ari. 7. — Pentru rezultatele obți
nute în anul 1977 în îndeplinirea 
sarcinilor de plan si depășirea an
gajamentelor asumate în economia 
locală, pentru ocuparea locurilor 
IV. V șî VI în întrecerea dintre 
consiliile populare iudetene, se 
acordă „Diploma de onoare", după 
cum urmează :

— Consiliului popular al județu
lui Suceava si Consiliului popular 
al județului Satu Mare, pentru lo
cul IV :

— Consiliului popular al județu
lui Clui si Consiliului popular al 
județului Iași, pentru locul V ;

— Consiliului popular al județu
lui Argeș, pentru locul VI.
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tatei cu normele corespunzătoare, 
cu sarcinile de reducere a consu
murilor materiale — baza pentru 
realizarea programelor stabilite. în 
acest scop se impune realizarea în 
întregime a producției stabilite, in
clusiv de piese și subansamble. De 
asemenea, buna desfășurare a a- 
provizionării impune măsuri ferme 
pentru îmbunătățirea cooperării în
tre întreprinderi. Trebuie acționat, 
totodată, pentru reducerea consu
murilor materiale și încadrarea tu
turor în normele stabilite. Consi
der că aceste norme nu sînt exa
gerate. Indicele de folosire a meta
lului era stabilit la 85 la sută — și 
cred că noi trebuie să tindem spre 
90 la sută și chiar mai mult. în 
metalurgie, indicele de scoatere este 
de 85 la sută și am putea ajunge 
la peste 90 la sută. Situații asemă
nătoare sînt și în celelalte sec
toare. Normele și indicii de folo
sire a materiilor prime nu sînt 
deci peste posibilitățile noastre, 
mai ales dacă ținem seama că am 
dotat industria noastră cu utilajele 
cele mai moderne existente astăzi 
pe plan internațional. Este necesar 
să luăm măsuri hotărîte pentru a 
realiza acești indici.

O problemă de cea mai mare 
importanță este aceea a energiei. 
Planul asigură la indicatorii stabi
liți, în conformitate cu programul 
aprobat de Comitetul Central de 
reducere a consumurilor de ener
gie, resursele energetice necesare 
economiei. Și în acest domeniu 
consumurile sînt însă mai mari 
decît pe plan mondial. De aceea 
să considerăm acești indicatori ca 
minimi și să facem totul pentru a 
reduce consumul de energie și de 
combustibil sub toate formele în- 
tr-un procent mult mai mare de
cît cel stabilit în plan. Nu vreau 
să mai intru în detalii ; am mai 
discutat această problemă cu mi
nisterele, cu/ primii secretari și o 
vom mai discuta. Vom organiza o 
serie de dezbateri pentru a arăta 
căile concrete de reducere a aces
tor consumuri. Această problemă 
trebuie să constituie o preocupare 
permanentă, de zi cu zi, a tuturor 
cadrelor noastre din economie, a 
tuturor activiștilor de partid și de 
stat.

în ce privește materialele de 
construcții, am stabilit, de aseme
nea, ca încă în acest an să se stu
dieze reducerea consumurilor de 
ciment, oțel-beton și alte mate
riale, astfel ca pînă în toamnă să 
putem adopta soluții mai ieftine, 
mai suple.

Problema aprovizionării tehnico- 
materiale, inclusiv cu energie, tre
buie deci legată strîns de respec
tarea normelor de consum stabilite 
și de accentuarea reducerii consu
murilor de materiale în toate do
meniile. Avem în această privință 
rezerve foarte mari.

O altă problemă asupra căreia 
doresc să atrag atenția este mai 
buna organizare a transportului. 
Față de parcul de vagoane, auto și 
alte mijloace de transport, inclu
siv de nave, indicele de folosire 
este nemulțumitor. Trebuie să in
troducerii mai multă ordine și dis
ciplină în domeniul transportului ! 
Să sporim gradul de utilizare a 
tuturor mijloacelor, să îndeplinim 
hotărîrile Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale cu privire la 
optimizarea transporturilor. Să 
luăm toate măsurile de îmbunătă
țire a transportului atît în țară, cît 
și pentru producția de export.

în același timp, sînt necesare 
măsuri hotărîte pentru ridicarea 
nivelului tehnic al producției, pen
tru îmbunătățirea calității tuturor 
produselor. Am realizat lucruri 
bune în această privință în fiecare 
ramură. Dar avem încă rămîneri 
în urmă în realizarea programului 
de cercetare, mai cu seamă în in
troducerea în producție a rezulta
telor cercetării, a tehnologiilor mo
derne, a progresului tehnic. Să fa
cem totul pentru a .lichida această 
rămînere în urmă, trecînd hotărît 
la activitatea de soluționare prac
tică a problemelor !

Dispunem astăzi de o uriașă 
forță de cercetare. Ținînd seama 
de mărimea țării noastre, am putea 
spune că din punct de vedere nu
meric sîntem, în privința perso
nalului de cercetare, la nivelul sta
telor dezvoltate. Avem oameni ca
pabili, care au demonstrat că pot 
face lucruri foarte bune. Este ne
cesar însă să organizăm mai bine 
activitatea de cercetare, mai cu 
seamă să scurtăm perioada dintre 
încheierea cercetării și materiali
zarea rezultatelor ei în producție. 
Să nu mai admitem să treacă ani 
de zile pentru introducerea în pro
ducție a rezultatelor cercetării, in
clusiv în cazul tehnologiilor im
portate. Din această cauză, în unele 
cazuri, cînd introducem noua teh
nologie, ea este deja învechită.

Atrag foarte serios atenția mi
nisterelor, Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, insti
tutelor de cercetare, organelor de 
partid asupra datoriei lor de a a- 
corda cea mai mare atenție acestei 
activități deosebit de importante 
pentru realizarea programului nos
tru, a hotărîrilor Conferinței Na
ționale cu privire la trecerea la o 
calitate nouă în toate domeniile 
vieții economico-sociale.

Doresc, de asemenea, să atrag 
atenția asupra problemei eficienței 
economice, a creșterii rentabilității 
și sporirii, pe această bază, a pro
ducției nete și a venitului național. 
Există rămîneri în urmă în această 
privință ; prevederile din plan în 
această direcție trebuie considerate 
minime. Chiar și sarcinile puse de 
Conferința Națională nu trebuie 
considerate maxime. Să acționăm 
pe toate căile pentru reducerea 
cheltuielilor materiale și, pe aceas
tă bază, pentru creșterea mai sub
stanțială a eficienței economice. în 
această privință am, de asemenea, 
în vedere valorificarea superioară 
a materiilor prime și materialelor, 
obținerea dintr-o tonă de materii 
prime și materiale a unei valori 
mai mari de produse finite. Numai 
pe această cale putem asigura creș
terea venitului național — singura 
sursă de dezvoltare economico-so- 
cială a* țării și de ridicare a gra
dului general de civilizație, de 
bunăstare materială și spirituală a 
întregului nostru popor.

Acestea au fost cele cîteva pro
bleme legate de activitatea indus
trială asupra cărora am vrut să a- 
trag atenția.

în ce privește agricultura — re
zultatele pe ansamblu sînt satisfă
cătoare. După cum cunoașteți, anul 
acesta se prevede, de asemenea, o 
recoltă relativ bună. Trebuie să 
acționăm, desigur, pentru a asigura 
strîngerea ei la timp și fără pier
deri.

Și prevederile de plan privind 
agricultura trebuie considerate mi
nime, în toate sectoarele, dar mai 
cu seamă în ce privește producția 
animalieră. Noi dispunem astăzi de 
posibilitatea ca, printr-o mai bună 
organizare a muncii, prin efectua
rea la timp a lucrărilor, să obți
nem o depășire a prevederilor cin
cinalului în agricultură. Anul a- 
cesta, cu toate condițiile nefavo
rabile apărute la un moment dat, 
în județele în care s-au realizat lu
crările agricole în condiții bune, 
la timp, unde s-a asigurat densi
tatea corespunzătoare a însămînță- 
rilor, se realizează recolte peste 
prevederile planului. Avem, de a- 
semenea, posibilități să sporim e- 
fectivele de animale, să obținem o 
creștere mai mare a producției de 
carne și de produse animaliere. 
S-a arătat aici că unele județe vor 
îndeplini cu un an mai devreme 
sarcinile de plan la creșterea efec
tivelor și a producției animaliere. 
Cred că aceasta ar trebui să con
stituie un îndemn pentru toate ju
dețele de a îmbunătăți activitatea 
în agricultură. Nu insist acum a- 
supra acestor probleme; le-am 
discutat în februarie, le vom dis
cuta cu prilejul campaniei însă- 
mînțărilor de toamnă, le vom dis
cuta din nou la sfîrșitul anului.

Am luat hotărârea, care se do
vedește foarte bună, de a asigu
ra în întregime produsele alimen
tare pentru populație. Din acest 
punct de vedere nu există proble
me. Dar aceasta nu este suficient. 
Agricultura trebuie să dea o can
titate mult mai mare de produse 
pentru export. Trebuie să fie bine 
înțeles faptul că nu putem realiza 
importuri de materii prime dacă 
nu asigurăm desfășurarea cores
punzătoare a exportului. De aceea, 
agricultura trebuie să fie și o sur
să de acoperire a importurilor de 
materii prime necesare dezvol
tării economiei naționale, ridicării 
generale a bunăstării poporului.

Este, de asemenea, necesar să 
acordăm mai multă atenție pro
blemelor de comerț exterior, ex
portului și importului. După cum 
ați văzut, planul prevede o creș
tere atît a exportului, cît și a im
portului. Creșterea importului este 
determinată și de nereali zarea 
unor producții fizice, de neînde- 
plinirea integrală a planului 
într-un șir de domenii. Iată de ce 
realizarea planului la producția fi
zică — începînd cu producția de 
materii prime, de combustibil — 
este o necesitate pentru menține
rea importurilor la nivelul stabilit 
în plan. Va trebui chiar să încer
căm realizarea pe parcurs a unei 
reduceri a importurilor față de 
plan. Planul prevede, de asemenea, 
creșterea corespunzătoare a expor
turilor, îndeosebi a exporturilor 
de produse industriale. De aceea, 
trebuie luate toate măsurile în ve
derea realizării producției pentru 
export. în momentul de față, pen
tru ministere, celelalte organe 
centrale, pentru Ministerul Comer
țului Exterior, pentru organizațiile 
de partid si consiliile oamenilor 
muncii, pentru toți oamenii mun
cii, exportul trebuie să constituie 
problema numărul unu ! în toate 
întreprinderile să se urmărească 
cu prioritate punerea la timp în 
fabricație și realizarea la nivelul 
tehnic calitativ cerut de partenerii 
externi a producției destinate ex
portului. Consider că nu trebuie să 
mai insist asupra acestei probleme, 
dar atrag foarte serios atenția mi
nisterelor că poartă răspunderea 
nemijlocită pentru buna desfășu
rare a activității de export. 
Ministerul Comerțului Exterior 
este organul unic care răspunde 
de înfăptuirea programului de co
merț exterior. Desigur, nu înseam
nă că miniștrii, ministerele trebuie 
să stea și să se uite la Ministerul 
Comerțului Exterior. Dar Ministe
rul Comerțului Exterior, împreună 

cu Comitetul de Stat al Planifi
cării, este obligat să exercite con
trolul și să determine ministerele 
să-și îndeplinească toate obligațiile 
pentru asigurarea exportului pla
nificat. Noi pornim de la necesi
tatea de a asigura un echilibru al 
balanței comerciale și al balanței 
de plăți — și trebuie să facem 
totul pentru a realiza aceste pre
vederi înscrise în plan.

Să acordăm mai multă atenție 
cooperării în producție cu țările 
socialiste, cu țările în curs de dez
voltare, precum și cu țările capi
taliste dezvoltate. Avem multe pro
grame de cooperare cu țările so
cialiste din C.A.E.R., precum și cu 
celelalte țări socialiste. La sesiu
nea recentă a C.A.E.R. s-a vorbit 
mult despre problema cooperării 
în producție. Cu cîteva țări am 
realizat lucruri bune, dar trebuie 
să acționăm cu hotărâre pentru ca, 
pe calea cooperării în producție, 
să asigurăm o mai bună soluțio
nare a problemelor economiei 
noastre naționale, să dezvoltăm 
atît importul, cît și exportul.

în plan se asigură mijloacele 
necesare pentru realizarea în în
tregime a prevederilor privitoare 
la construcția de locuințe și alte 
obiective social-culturale. Ne gîn- 
dim să dăm prioritate construcții
lor de locuințe, și după aceea să 
ne ocupăm de baze sportive, de 
diferite edificii. Avem chiar în ve
dere să amînăm pentru o perioa
dă construcția unor sedii și birouri 
care nu sînt necesare activității de 
producție, pentru a concentra for
țele asupra unităților economice și 
a locuințelor. Sînt și în această 
privință rămîneri în urmă. Măsu
rile pe care le-am luat atît în ce 
privește asigurarea materialelor, cît 
și mecanizarea lucrărilor creează 
condiții pentru a realiza, în între
gime, în următorii doi ani, progra
mul de locuințe. Atrag foarte se
rios atenția că trebuie făcut totul 
pentru ca, în fiecare județ, în fie
care localitate, acest program să 
fie realizat în întregime.

Este necesar să acordăm atenția 
corespunzătoare realizării și a ce
lorlalte măsuri privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de 
trai ale oamenilor muncii. Planul 
prevede mijloacele necesare pentru 
înfăptuirea prevederilor cincina
lului și a programului suplimentar 
elaborat de Conferința Națională 
în acest domeniu. Dispunem de tot 
ce este necesar, avem toate condi
țiile materiale pentru a îndeplini, 
în toate domeniile, programul de 
dezvoltare economico-socială a 
țării noastre.

Atrag atenția că în următorul 
cincinal vom face o trecere mai 
simțitoare spre cîteva domenii de 
vîrf ale activității economice. Desi
gur, ceea ce am realizat pînă acum 
în electronică și în alte domenii ale 
tehnicii, cu 10 ani în urmă nici 
nu putea fi conceput de către unii, 
în următorii doi ani vom trece la 
construcția de avioane de înaltă 
clasă, la construcția de utilaje pen
tru energia atomică. Aceasta pune 
sarcini mari industriei și tehnicii 
noastre, tuturor ramurilor de pro
ducție și cercetare implicate în ac
tivitatea respectivă. Ele vor trebui 
să conlucreze, concurînd la reali
zarea programelor arătate, care au 
o deosebită importanță pentru eco
nomia românească, urmînd să ri
dice în mod substanțial nivelu* 1 2 3 4 5 6 
tehnic al întregii noastre activi
tăți. organizații obștești, reprezentanți 

ai oamenilor muncii, personalități 
ale vieții științifice și culturale, 
ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești.

La lucrări au asistat membrii 
delegației parlamentare din Aus
tralia, condusă de J. W. Bourchier, 
reprezentant al guvernului pentru 
probleme parlamentare, aflată în
tr-o vizită in țara noastră, la in
vitația Marii Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Națio
nale.

Deputății și invitații au păstrat 
un moment de reculegere în me
moria deputatului Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, care a încetat din viată în 
intervalul de la ultima ședință ple
nară a M.A.N.

Pe ordinea de zi a actualei șe
dințe. adoptată în unanimitate, sînt 
înscrise următoarele puncte :

1. Validarea alegerii unor depu- 
tațî in Marea Adunare Națională 
și depunerea jurămintului de cre
dință și devotament fată de Repu
blica Socialistă România ;

2. Proiectul legii privind asigu
rarea sănătății populației ;

3. Proiectul legii pentru modifi
carea și completarea Legii retribu
irii după cantitatea și calitate» 
muncii, nr. 57 din 29 octombrie 
1974 ;

4. Proiectul legii cu privire la 
organizarea și conducerea unități
lor socialiste de stat ;

5. Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat ;

6. Modificări în componenta unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

La primul punct de pe ordinea 
de zi a fost validată alegerea ca 
deputați : in circumscripția electo
rală nr. 8 Tg. Ocna, județul Bacău, 
a tovarășului Ion Croitoru : în cir
cumscripția electorală nr. 6 Miercu
rea Sibiului, județul Sibiu, a tova
rășului May Giinther ; în circum
scripția electorală nr. 7 Cîmpia 
Turzii. județul Cluj, a tovarășului 
Gligor Urs. Deputății validați au 
depus, apoi, jurămîntul de credin
ță și devotament fată de Republi
ca Socialistă România.

în continuare, tovarășul Nicolae

Marile sarcini ce ne revin în 
viitor impun perfecționarea organi
zării și conducerii întregii econo
mii, cer ca atît consiliile de con
ducere ale ministerelor și celorlal
te organe centrale, cît și consiliile 
de conducere ale oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi, din 
toate unitățile de cercetare și in- 
vățămînt să acționeze în concor
danță cu competențele și răspun
derile pe care le au, să-și sporeas
că răspunderea în întreaga lor ac
tivitate. De fapt, acum, pentru 
realizarea programului pe următo
rii doi ani și jumătate, esențiale 
sînt activitatea organizatorică și de 
conducere, repartizarea justă a for
țelor în toate domeniile, urmărirea 
permanentă a îndeplinirii sarcini
lor. Trebuie să întărim atît răspun
derea colectivă, cît și cea perso
nală ! Să se înțeleagă bine că răs
punderea organelor colective nu 
diminuează cu nimic răspunderea 
personală a fiecăruia la locul său 
de muncă.

Este necesar, totodată, să acor
dăm o mai mare atenție ridicării 
nivelului de cunoștințe tehnice și 
profesionale al cadrelor noastre, 
de sus pînă jos, al întregului activ 
de partid și de stat. Să recunoaș
tem sincer că, din păcate, avem 
încă deficiențe în această privință. 
Deși avem hotărâri bune cu privire 
la perfecționarea pregătirii și re
ciclarea cadrelor, nu se urmărește 
cum trebuie înfăptuirea lor. Unii 
consideră că știu prea multe și nu 
trebuie să mai învețe și de aceea 
se poticnesc cînd sînt puși să re
zolve concret o problemă sau alta. 
Ridicarea nivelului de cunoștințe, 
perfecționarea pregătirii tehnice și 
profesionale a cadrelor constituie 
o problemă de importanță hotărâ
toare pentru activitatea noastră nu 
numai în următorii doi ani, ci și 
în perspectivă.

Este necesar, de asemenea, să 
acționăm cu toată hotărîrea pen

tru înfăptuirea hotărîrilor parti
dului de ridicare, a nivelului po
litic și ideologic al cadrelor de 
partid și de stat, de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a maselor de 
oameni ai muncii. Pornim de la 
faptul că între cunoștințele tehni- 
co-profesionale și cele politico- 
ideologice există o strînsă interde
pendență. Nu se poate considera 
suficient dacă cineva cunoaște 
bine o meserie ; fără o înțelegere 
politică corespunzătoare a proble
melor, chiar dacă are cunoștințe 
tehnice sau de specialitate bune, 
nu va reuși să-și îndeplinească co
respunzător sarcinile în conduce
rea activității economico-sociale !

In acest cadru doresc să mențio
nez din nou importanța Hotărârii 
plenarei Comitetului Central cu 
privire la perfecționarea mecanis
mului nostru economico-financiar, 
la accentuarea autoconducerii și 
aplicarea autogestiunii în toate 
sectoarele de activitate. Vom tre
ce încă din această lună la apli
carea indicatorului de producție 
netă, la accentuarea autoconduce
rii și la autogestiune în toată e- 
conomia. Aceasta va fi o perioadă 
de tranziție pînă la sfîrșitul anu
lui. începînd din 1979, principiile 
respective urmează să acționeze 
în toate domeniile de activitate. 
Cred că nu este nevoie să mai in
sist asupra necesității de a se ur
mări cu toată hotărîrea realizarea 
în viață a acestor măsuri. Trebuie 
lăsate la o parte orice fel de re
zerve în această privință. Nu pu
tem judeca activitatea nici unui 
colectiv, a nici unei întreprinderi 
decît după valoarea producției nou 
create, după producția netă com
binată cu realizarea producției fi
zice, cu reducerea cheltuielilor 
materiale, cu ceilalți indicatori 
care se condiționează în mod re
ciproc, sînt într-o legătură perma
nentă. Nu putem face, sub nici o 
formă, vreo concesie de la apli
carea acestor hotărîri stabilite de 
plenara Comitetului Central al 
partidului. Aceasta este o proble
mă esențială pentru economia 
noastră, pentru modernizarea ei, 
pentru înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România. 
Nu putem ține seama de ițici un 
alt considerent, decît de interesele 
supreme ale națiunii noastre, ale 
construcției socialismului și comu
nismului în România. (Aplauze pu
ternice).

Tovarăși,
Nu mi-am propus și nu am de 

gînd să prezint acum în fața ple
narei problemele situației interna
ționale, deși trebuie spus că în 
viața internațională s-au produs o 
serie de fenomene care necesită o 
înțelegere mai aprofundată a ceea 
ce se întîmplă astăzi pe plan mon
dial.

Aș menționa însă că evenimen
tele au confirmat pe deplin 'apre
cierile Conferinței Naționale cu 
privire la o tendință de încordare 
ce se conturează în viața interna
țională, la accentuarea politicii de 
împărțire a lumii în zone de in
fluență.

în situația creată, considerăm că 
trebuie făcut . totul pentru a se 
împiedica accentuarea încordării și 
a tensiunilor în viața internațio
nală, tinzîndu-se spre o diminuare 
a acestora, acționîndu-se pentru ca 
problemele litigioase dintre state să 
fie soluționate pe calea tratativelor 
pașnice, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității fiecărei 
națiuni. Considerăm că evenimen
tele din ultimele luni demonstrează 
cu și mai multă putere că respec
tarea independenței fiecărei na
țiuni, a dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur calea dezvoltării, 
fără amestec din afară, constituie 
singura bază pentru o politică de 
destindere, de colaborare și pace în 
lume. De aceea, acționăm și vom 
face totul pentru afirmarea acestei 
politici 1 (Aplauze puternice).

Nu doresc să mă refer la o pro
blemă sau alta, dar, în conformi
tate cu cele stabilite de Congresul 
al XI-lea, accentuate de Confe
rința Națională a partidului, con
sider că partidul nostru, guvernul, 
România socialistă trebuie să ac
ționeze cu fermitate pentru dez
voltarea colaborării cu toate țările 
socialiste, pentru depășirea diver
gențelor și întărirea colaborării 
dintre ele, pentru întărirea solida
rității cu țările în curs de dezvol
tare și țările nealiniate, împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste, pentru soluționarea 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale în mod democratic, cu 
participarea tuturor statelor, indi
ferent de mărime sau orânduire so
cială. în același timp, vom acționa 
în continuare pentru dezvoltarea 
relațiilor cu țările capitaliste dez
voltate, în spiritul principiilor po
liticii noastre de coexistență paș
nică, punînd cu și mai multă fer
mitate la baza relațiilor internațio
nale egalitatea în drepturi, respec
tul independenței și suveranității 
naționale, neamestecul în treburile 
interne, renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța.

De asemenea, sîntem ferm hotă- 
rîți să acționăm pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu miș
cările de eliberare națională, alte 
partide progresiste, democratice din 
toate țările, pentru soluționarea 
problemelor complexe ale lumii 
contemporane.

Evenimentele demonstrează că 
directivele și orientările stabilite de 
Congresul al XI-lea și de Confe
rința Națională sînt pe deplin jus
te și avem obligația, noi, Comitetul 
Central, Comitetul Politic Executiv, 
guvernul, Consiliul de Stat, să fa
cem totul pentru a înfăptui în via
ță această politică ce corespunde 
atît intereselor poporului nostru, cît 
și ale țărilor socialiste, ale tuturor 
țărilor care luptă pentru inde
pendență, ale cauzei păcii și cola
borării internaționale. (Aplauze 
puternice).

Aș dori, în încheiere, să sub
liniez încă o dată necesitatea ca, 
adoptînd planul pe care-1 dezba
tem astăzi, să acționăm în primul 
rînd pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor pe ur
mătoarele șase luni, deoarece tot 
ceea ce am prevăzut aici se ba
zează pe îndeplinirea în între
gime a planului pe acest an. De 
aceea trebuie luate toate măsu
rile pentru înfăptuirea prevederi
lor planului pe anul în curs. în 
al doilea rînd, să trecem de în
dată — de mîine, ca să spun așa 
— la luarea măsurilor pentru pre
gătirea înfăptuirii planului pe 
anul următor: contractarea pro
ducției, soluționarea problemelor 
de aproviaionare, a tuturor celor
lalte probleme, astfel încît să pu
tem începe anul 1979 în condi
ții mult mai bune decît acest 
an. Consider necesar să atrag 
atenția că în cadrul plenarei am 
adoptat atît planul pe 1979, cît și 
planul pe 1980; ca atare, trebuie 
trecut de îndată la stabilirea tu
turor măsurilor de pregătire a 
bunei desfășurări a activității 
economico-sociale, inclusiv la în
cheierea contractelor pentru în
treaga perioadă 1979—1980. Să nu 
precupețim nimic pentru îndepli
nirea integrală și depășirea pre
vederilor planului pe următorii 
doi ani, de care depinde propăși
rea continuă a patriei noastre so
cialiste!

încredințat că adoptarea acestui 
plan va asigura înfăptuirea Pro
gramului elaborat de Congresul al 
XI-lea, că aceasta va ridica țara 
noastră pe o nouă treaptă de pro
gres și civilizație, îmi exprim con
vingerea că plenara va adopta în 
unanimitate programul dezbătut, 
că întregul nostru partid, întregul 
popor vor acționa cu toată fermi
tatea pentru îndeplinirea sa în 
cele mai bune condiții. (Aplauze 
puternice).

Cu aceasta închei lucrările ple
narei și vă urez tuturor succes! 
Vă rog să transmiteți aceste urări 
organizațiilor de partid, tuturor 
oamenilor muncii din județele 
dumneavoastră. (Aplauze pu
ternice, prelungite, care exprimă 
hotărîrea Comitetului Central de 
a acționa unit, cu toată energia, 
pentru transpunerea în viață a 
planului pe anii 1979—1980, a 
indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu).

lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. 1)

în cursul zilei de joi, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit 
delegația parlamentară din Austra
lia, condusă de J. W. Bourchier, 
reprezentant al guvernului pentru 
probleme parlamentare, care face o 
vizită în țara noastră la invitația 
M.A.N.

Din delegație fac parte R. Bishop 
și B. F. Kilgariff, senatori, precum 
și L. R. Johnson și M. E. Sainsbury, 
membri ai Camerei Reprezentanți
lor.

La primire au luat parte Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Pușkaș, vice
președinte al M.A.N., Ilie Șalapa, 
președintele Comisiei permanente a 
M.A.N. pentru industrie și activitate 
economico-financiară.

Exprimînd deosebita gratitudine 
pentru primire, conducătorul dele
gației a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, guvernului țării noastre 
și poporului român cele mai bune 
urări din partea parlamentului Aus
traliei. Totodată, oaspetele și-a ma
nifestat satisfacția pentru vizita pe 
care a întreprins-o în țara noastră, 
dînd o înaltă apreciere realizărilor 
de seamă obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea economică și 
socială a României, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările transmise și 
a adresat, la rîndul său, un salut 
călduros parlamentului și guvernu
lui australian, împreună cu urări de 
prosperitate și progres pentru po
porul australian.

în cadrul întrevederii s-au evocat 
progresele înregistrate în dezvoltarea

Ambasadorul Braziliei cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, joi după-amiază. pe Carlos 
Dos Santos Veras, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Federa
tive a Braziliei în tara noastră.

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul brazilian CARLOS DOS 
SANTOS VERAS a transmis pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. poporului ro
mân cele mai bune urări din partea 
președintelui Braziliei, Ernesto Gei- 
sel, și a poporului brazilian.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt evocate 
bunele relații stabilite între România 
si Brazilia, precum si perspectivele 
dezvoltării acestora. „Brazilia și 
România — se arată în cuvîntaire — 
întrețin relații diplomatice bazate pe 
principiile neintervenției si respectu
lui reciproc, care. — sint pe deplin 
convins de aceasta — vor continua 
să asigure cele mai bune legături de 
prietenie între cele două țări ale 
noastre. Tocmai în scopul intensifi
cării continue a relațiilor care unesc 
cele două popoare ale noastre, Bra
zilia se străduiește să întreprindă 
măsuri concrete de apropiere fată de 
România, cu deosebire în domeniile 
cooperării economice si ale dezvol
tării schimburilor comerciale".

în încheierea cuvîntării este ex
primată voința ambasadorului de a 
depune toate eforturile în vederea 
dezvoltării continue a bunelor relații 
dintre Brazilia si România.

Primind scrisorile de acredi
tare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat, la rindul 
său, președintelui Braziliei urări de 
sănătate și fericire, de pace și pros
peritate pentru poporul brazilian.

Nicolaescu, ministrul sănătății, a 
prezentat, din însărcinarea Consi
liului de Miniștri, expunerea la 
proiectul Legii privind asigurarea 
sănătății populației, iar tovarășul 
Ioan Pop D. Popa. președintele 
Comisiei pentru sănătate, muncă, 
asigurări sociale si protecția me
diului, a expus raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N. care au 
examinat și avizat proiectul de le
ge supus dezbaterii.

La dezbaterea generală asupra 
acestui proiect de lege au luat cu- 
vintul deputății Ion Traian Ștefă- 
nescu, Maria Stănescu. Ernest 
Breitenstein, Tănase Gheorghe, 
Ana Vornicu, Traian Oancea, 
Gheorghe Puskas, Gheorghe Iga și 
Marin Nedea.

După examinarea pe articole a 
proiectului de lege. Marea Aduna
re Națională a adoptat. în unani
mitate, cu unele amendamente pro
puse în cadrul dezbaterilor. Legea 
privind asigurarea sănătății popu
lației.

La punctul următor al ordinii de 
zi, tovarășul Gheorghe Pană, pre
ședintele Consilnilui Central al 
U.G.S.R., ministrul muncii, a pre
zentat, din însărcinarea Comitetu
lui Central al partidului si Consi
liului de Miniștri, expunerea ia 
proiectul legii pentru modificarea 
și completarea Legii retribuirii 
după cantitatea și calitatea mun
cii, nr. 57 din 29 octombrie 1974. 
Raportul comisiilor permanente ale 
M.A.N., care au examinat proiectul 
de lege, a fost expus de tovarășul 
Ilie Șalapa. președintele Comisiei 
pentru industrie și activitatea e- 
conomico-financiară.

La dezbaterea generală pe mar
ginea acestui proiect de lege au 
luat cuvîntul deputății Vasile Pa- 
tilineț, Gheorghe Petrescu. Gheor
ghe Dumitrache, Maria Moghioroș 
și Gheorghe Lupea.

După discuția pe articole a pro
iectului de lege. Marea Adunare 
Națională a adoptat în unanimita
te Legea pentru modificarea și 
completarea Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii, nr. 
57 din 29 octombrie 1974.

în ședința de după-amiază. din 
Însărcinarea Comitetului Central al 
partidului și Consiliului National 
al Oamenilor Muncii, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, președintele 
Consiliului Organizării Economico- 
Sociale. a prezentat expunerea la 
proiectul Legii cu privire la orga
nizarea și conducerea unităților 
socialiste de stat. Tovarășul Tudor 

raporturilor bilaterale româno-aus- 
traliene, care cunosc o evoluție favo
rabilă pe multiple planuri, inclusiv 
între forurile parlamentare. S-a sub
liniat. în acest context, interesul co
mun pentru valorificarea mai deplină 
a posibilităților existente pentru lăr
girea conlucrării dintre cele două tari 
și popoare.

S-a relevat importanta contactelor 
dintre parlamentarii români și aus
tralieni în întărirea relațiilor româno- 
australiene. apreciindu-se că dezvol
tarea prieteniei si cooperării dintre 
România și Australia corespunde in
tereselor celor două state si popoare, 
slujește cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii între națiuni.

Schimbul de păreri asupra unor 
aspecte actuale ale situației interna
ționale a evidențiat posibilitatea in
tensificării conlucrării româno-aus-* 
traliene pentru solutionarea pozitivă 
a problemelor care confruntă omeni
rea. pentru eliminarea focarelor de 
tensiune si încordare, pentru rezol
varea. pe cale politică, a diferende
lor dintre state, pentru promovarea 
unor relații interstatale bazate pe 
principiile respectului suveranității și 
independentei naționale, egalității in 
drepturi si avantajului reciproc, nea
mestecului în treburile interne. S-a 
arătat că pacea si cooperarea între 
națiuni reclamă o abordare construc
tivă a problemelor majore ale lumii, 
lichidarea subdezvoltării. înfăptuirea 
dezarmării, făurirea unor noi rapor
turi economice și politice mondiale, 
care să asigure dreptul fiecărei na
țiuni la o dezvoltare liberă si inde
pendentă pe calea progresului.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului, român se spune : „Consta
tăm cu satisfacție bă intre România 
și Brazilia s-au statornicit relații 
trainice de prietenie si colaborare 
fructuoasă — îndeosebi pe plan eco
nomic — bazate pe principiile depli
nei egalități în drepturi, respectului 
independentei si suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne si avantajului reciproc".

în continuare. în cuvîntare se ara
tă : „îmi amintesc cu plăcere de vi
zita pe care am efectuat-o în Bra
zilia. de convorbirile pe care le-am 
purtat cu președintele tării dumnea
voastră. în cadrul cărora s-au pus 
bazele unei conlucrări active, pe 
multiple planuri, intre cele două țări 
si popoare ale noastre.

Poporul român, angajat cu toate 
forțele sale in realizarea unui vast 
program de dezvoltare economică și 
socială a tării, de creștere continuă 
a nivelului său de; trai, este profund 

’ interesat în dezvoltarea raporturilor 
de prietenie si colaborare cu toate 
statele, fără deosebire de orinduire 
socială. în asigurarea unui climat 
trainic de pace si securitate în în
treaga lume".

în încheierea cuvîntării este ex
primată convingerea că activitatea 
ambasadorului va contribui la adîn- 
cirea si diversificarea raporturilor de 
prietenie si colaborare dintre Româ
nia si Brazilia.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut. în
tr-o atmosferă cordială, cu ambasa
dorul Carlos Dos Santos Veras.

La solemnitate si la convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, si Silviu Curticea- 
nu. secretar prezidențial si al Consi
liului de Stat.

Drăganu, președintele Comisiei 
constituționale și juridice, a expus 
raportul comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale care au 
examinat acest proiect de lege.

S-a trecut apoi la dezbaterea ge
nerală pe marginea proiectului de 
lege, luînd cuvîntul deputății Lina 
Ciobanu, George Homoștean și Ca
rol Dina.

După discuția pe articole a Pro
iectului de lege. Marea Adunare 
Națională a adoptat în unanimita
te Legea cu privire la organizarea 
si conducerea unităților socialiste 
de stat.

In continuarea ordinii de zi. to
varășul Silviu Curticeanu. sehretar 
prezidențial și al Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea la 
proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat, iar tovarășa 
Maria Groza. vicepreședinte al 
Comisiei constitutionale Si juridice 
a M.A.N.. a expus raportul acestei 
comisii cu privire la proiectele de 
legi supuse dezbaterii.

După discuția pe articole a fie
cărui proiect de lege, forumul le
gislativ suprem al tării a adoptat 
în unanimitate legile pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

La ultimul punct de pe ordinea 
de zi. președintele Marii Adunări 
Naționale a supus spre aprobare 
propunerile Biroului M.A.N. cu 
privire la modificări în componen
ța unor comisii permanente ale 
M.A.N. Aceasta întrucît. în ulti
mul timp, unii deputati. membri ai 
comisiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale, au fost numiți 
membri ai guvernului sau repre
zentanți diplomatici, iar unele 
locuri din comisiile permanente au 
devenit vacante.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat în unanimitate propunerile 
privind modificări în componența 
unor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale.

Ordinea de zi epuizîndu-se, to
varășul Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Naționale. a 
declarat închise lucrările celei de-a 
Vil-a sesiuni a celei de-a VÎI-a 
legislaturi a M.A.N.

★
După încheierea sesiunii, membrii 

Comisiei pentru agricultură, silvi
cultură si gospodărirea apelor a 
M.A.N. s-au întrunit în ședință, 
alegînd ca președinte al acestei 
comisii pe tovarășul Maxim Ber- 
ghianu. (Agerpres)
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
Expunerea la proiectul de lege privind asigurarea

Subliniind că este supus spre 
examinare și adoptare forului 
suprem legislativ al tării pro
iectul primei legi a statului 
nostru socialist privind asigu
rarea sănătății populației, pro
iect elaborat pe baza concepției 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind organizarea modernă a 
activității economico-sociale în 
țara noastră, vorbitorul a spus :

Promovarea cu prioritate a 
programelor largi profilactice, 
dezvoltarea și modernizarea 
continuă a bazei materiale și de 
cadre sanitare, judicios reparti
zate pe întreg teritoriul țării, 
creșterea nivelului calitativ al în
grijirilor medicale au schimbat 
radical caracterul asistenței me
dicale față de trecut și au im
pus reconsiderarea fundamenta
lă a sistemului organizatoric și 
funcțional al asigurării sănătății 
populației prevăzut in legile 
anterioare.

An de an. fonduri din ce în ce 
mai mari au fost alocate pentru 
sănătate, în anul 1978 înregis- 
trindu-se o creștere de circa 18 
ori față de anul 1950, respectiv 
un spor de la 40 lei la peste 560 
lei pentru un locuitor.

Față de 7 600 medici in 1938, 
avem în prezent peste 29 000, iar 
de la 570 medici stomatologi, am 
ajuns la aproape 6 500. Față de 
11 360 personal sanitar mediu 
existent in 1938, lucrează azi in 
unitățile sanitare peste 125 000 
cadre cu o astfel de pregătire.

Pe întreg teritoriul țării func
ționează 5 300 dispensare medi
cale teritoriale și de întreprin
dere, din care 3 200 în mediul 
rural, față de numai 1 239. din 
care 1017 în mediul rural, in 
anul 1938. De la 37 policlinici la 
acea perioadă, s-a ajuns la pes
te 430 policlinici, cu mai mult 
de 4 500 cabinete de consultații 
și tratamente de specialitate.

O puternică dezvoltare au cu
noscut-o și spitalele, care au 
crescut de la un număr de 30 800 
paturi în 1938 Ia 181000 paturi, 
peste o treime din acestea func- 
ționînd.în unități noi, construite 
în ultimii 15 ani.

Toate aceste realizări s-au 
reflectat în scăderea apreciabilă 
a bolilor transmisibile și a afec
țiunilor acute, în reducerea 
mortalității generale la jumăta
te față de trecut și reducerea 
aproape de 6 ori a mortalității 
infantile, în condițiile menți
nerii natalității la un nivel de 
20 născuți vii la mia de locui
tori, printre cele mai ridicate 
din Europa.

Ca o sinteză a realizărilor ob
ținute in anii -regimului nostru, 
in dezvoltarea general-economi- 
că a țării,' in îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață, in 
dezvoltarea bazei materiale, de 
cadre și a programelor pentru 
ocrotirea sănătății, durata me
die de viață a populației a cres
cut la aproape 70 ani, față de 
42 ani cit era înaintea celui 
de-al doiiea război mondial.

Proiectul de lege, pe care îl 
supunem spre dezbatere, se în
scrie in vastul program de per
fecționare continuă a organiză
rii și conducerii activității eco
nomice și sociale și stabilește 
cadrul juridic unitar de desfă
șurare și perfecționare a acti
vității din domeniul asigurării

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
Examinind proiectul de lege, 

Comisia pentru sănătate, mun
că, asigurări sociale și protec
ția mediului, Comisia pentru 
consiliile populare și administra
ția de stat și Comisia constitu
țională și juridică ale Marii 
Adunări Naționale au constatat 
că reglementările ce le cuprin
de. elaborate pe baza prețioa
selor indicații și sub îndrumarea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele republicii, stabilesc 
un cadru juridic și organizatoric 
unitar, superior de perfecționare 
a activității de asigurare a să
nătății populației, răspund exi
gențelor mereu sporite ale eta
pei actuale de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate in țara noastră și vor con
tribui la întărirea răspunderilor 
ce revin organelor de conducere 
și unităților sanitare, întregului 
personal sanitar.

Prin dispozițiile sale, proiec
tul consacră sub formă de lege 
obiectivele principale ale poli
ticii partidului și statului nostru 
in procesul multilateral de dez
voltare economică și socială, de 
înflorire a patriei, de ridicare 
continuă a bunăstării și prospe
rității întregii noastre națiuni. 
Aceste obiective — asigurarea 
și întărirea sănătății populației, 
afirmarea deplină a capacității 
de muncă și creație a omului, 
creșterea și educarea unor ge

Din cuvîntul participanților la dezbateri
Cuprinderea unei secțiuni 

speciale referitoare la apărarea 
sănătății mamei, copilului și ti
neretului — a spus deputatul 
Ion Troian Șiefănescu 
... constituie incă O dova
dă a preocupării perma
nente ’ a- tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru creșterea vi
guroasă a copiilor și tinerilor, 
formarea deprinderilor sănătoa
se de viață și muncă, pentru 
asigurarea unei dezvoltări mul
tilaterale — fizice, intelectuale 
și morale.

Aș vrea să remarc și aici 
grija tovarășei Elena Ceaușescu 
față de copii, sprijinul acordat 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor in direcția so
luționării problemelor de educa
ție, de viață ale celor mai tineri 
cetățeni ai patriei noastre.

O importanță majoră pentru 
tinăra generație au dispozițiile

prezentată de tovarășul
NICOLAE NICOLAESCU, ministrul sănătății
sănătății populației la nivelul 
cerințelor actuale ale stadiului 
de dezvoltare al țării noastre.

Doresc să subliniez faptul că 
pe tot parcursul întocmirii pro
iectului de lege am beneficiat 
de participarea nemijlocită și 
deosebit de prețioasă a secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, in repetate rînduri, a dat 
îndrumări concrete pentru defi
nirea și Întărirea asistenței de 
medicină generală, sporirea
gradului de utilizare a bazei 
materiale și a personalului,
creșterea răspunderii acestuia
față de calitatea îngrijirilor 
medicale. față de obligațiile
care ii revin pe linia ridicării 
nivelului de igienă generală.

Menționăm, de asemenea, că 
fundamentarea proiectului de 
lege s-a realizat pe baza unor 
ample analize ; au fost consul
tate numeroase cadre de condu
cere, ministere, organe locale, 
organizații sindicale, de tineret, 
medici, farmaciști și alți specia
liști care lucrează nemijlocit 
in unitățile sanitare.

în conformitate cu hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., proiectul de lege 
a fost supus dezbaterii publice, 
primindu-se un important nu
măr de propuneri, observații și 
sugestii, care au fost de un real 
ajutor în îmbunătățirea conți
nutului textului legii.

Principiul fundamental al pro
iectului legii ii constituie grija 
față de om — factorul esențial 
al dezvoltării economico-.sociale 
— satisfacerea în condiții tot 
mai bune a necesităților pen
tru dezvoltarea sa armonioasă 
fizică, intelectuală și morală, 
pentru apărarea și întărirea 
continuă a sănătății sale.

Prevenirea și combaterea îm
bolnăvirilor, creșterea unor ge
nerații viguroase, menținerea 
sănătății, prelungirea duratei
activității și a vieții omului,
larga accesibilitate a întregii 
populații la toate formele de 
asistență medicală constituie
liniile directoare ale organizării 
și funcționalității întregului sis
tem de asigurare a sănătății 
populației.

Statul asigură apărarea și 
promovarea sănătății pentru toți 
cetățenii, indiferent de naționa
litate, rasă, sex sau religie. prin 
măsuri complexe economice, 
sociale, culturale și sanitare..

U’rin alocarea unei importan
tă părți din venitul național 
se asigură continua lărgire și 
perfecționare a rețelei de uni
tăți sanitare, dotarea cu apara
tură și materialele sanitare ne
cesare, formarea unui număr 
corespunzător de personal sa
nitar.

în vederea asigurării unei cit 
mai largi accesibilități la asis
tența medicală a întregii popu
lații. a permanenței și continui
tății acesteia, a creșterii conti
nue a calității si eficientei ei, 
proiectul de lege stabilește ca
drul organizatoric și funcționa
litatea unităților sanitare.

Astfel, se prevede că rețeaua 

prezentat de deputatul IOAN POP D. POPA
nerații viguroase, capabile să 
perpetueze și să ducă mai de
parte inaltele virtuți morale și 
spirituale ale poporului, preve
nirea și combaterea cauzelor 
îmbolnăvirilor, prelungirea du
ratei activității și vieții omu
lui — stau la baza întregii re
glementări.

Comisiile subliniază faptul că. 
în spiritul înaltului umanism 
socialist, revoluționar, caracte
ristic întregii politiei a partidu
lui și statului,, in proiect sînt 
cuprinse dispoziții pentru asi
gurarea, pe baza măsurilor 
complexe — economice, sociale, 
culturale și sanitare — integra
te in planul național unic de 
dezvoltare economico-socială. a 
condițiilor necesare pentru dez
voltarea fizică și intelectuală 
sănătoasă a tuturor cetățenilor, 
pentru creșterea natalității, 
apărarea și intărirea sănătății 
mamei, copilului și tineretului, 
întărirea familiei, realizarea ce
rințelor de igienă și protecție a. 
muncii, prevenirea poluării me
diului înconjurător, intensifi
carea acțiunilor de cultură și 
educație sanitară. punepea ia 
dispoziție a tuturor mijloacelor 
pentru tratament și refacerea 
sănătății in caz de îmbolnăvire, 
pentru recuperarea capacității 
de muncă.

Comisiile relevă prevederea 
de principiu, care consacră J 

care precizează obligațiile uni
tăților sanitare in apărarea și 
dezvoltarea sănătății tineretului, 
pe linia desfășurării acțiunilor 
de ordin educativ și profilactic, 
pregătirii tinerilor pentru înte
meierea familiei, urmăririi mo
dului in care conducerile unită
ților socialiste aplică normele 
de protecție la locul de muncă, 
supravegherii stării de sănătate 
și organizării regimului de viață 
a! copiilor, asigurării asistenței 
medicale a elevilor și studenți
lor. practicării educației fizice și 
sportului.

Pe baza hotăririlor conducerii 
partidului, preocupările privind 
cultura și educația sanitară a 
tinerilor sini, încorporate in 
activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist, acumulindu-se o a- 
numită experiență pozitivă. Fără 
Îndoială că ne revin obligații 
substanțial sporite in viitor, care 
rezultă de altfel cu claritate și 

unităților sanitare de bază se 
organizează pe principiul terito
rial sau al locului de muncă și 
se compune din :

a) dispensare medicale in 
comune, orașe și municipii. în
treprinderi și instituții de învă- 
țâmînț și care răspund de asi
gurarea asistenței de medicină 
generală a populației din teri
toriul respectiv ;

b) dispensarul policlinic, ce se 
organizează în orașe si munici
pii. întreprinderi și instituții de 
învățămînt și care asigură, pe 
lingă asistenta de medicină ge
nerală și asistenta de speciali
tate bolnavilor ambulatori din 
teritoriul stabilit ;

c) spitale organizate pentru 
mai multe comune, în orașe și 
municipii, avind. în funcție de 
numărul de paturi prevăzut de 
lege, secții de medicină internă, 
chirurgie. obstetrică-ginecolo- 
gie, pediatrie și alte specialități.

în vederea întăririi rolului 
consiliilor populare în dezvol
tarea și buna funcționare a uni
tăților sanitare, fondurile ne
cesare pentru funcționarea aces
tora. inclusiv pentru retribuirea 
personalului sanitar, se prevăd 
în bugetele consiliilor populare 
comunale, orășenești, municipa
le, județene și al municipiului 
București. Unitățile sanitare or
ganizate pe lingă întreprinderi 
vor beneficia și de mijloace ma
teriale asigurate din fonduriie 
pentru acțiuni sociale ale aces
tora.

în proiect sînt prevăzute, de 
asemenea, organizarea și sarci
nile celorlalte unități sanitare, 
cum sînt spitalele de speciali
tate, stația de salvare, centrul 
de recoltare și conservare a 
singelului. creșele și leagănele 
de copii, sanatoriile și preven- 
toriile etc.

Pentru asigurarea cu medica
mente a populației și a unități
lor sanitare este prevăzută or
ganizarea rețelei farmaceutice, 
care cuprinde : oficii farmaceu
tice județene și al municipiului 
București, farmacii, puncte far
maceutice.

în vederea unei cit mai bune 
corelări a activității unităților 
sanitare cu necesitățile reale ale 
colectivității, în organele de 
conducere colectivă ale acestora 
s-a prevăzut să facă parte, pe 
lingă reprezentanții personalu
lui muncitor din unitate, și 
reprezentanți ai unităților socia
liste, precum și cetățeni de pe 
teritoriul pe care unitatea sani- 

,stară își desfășoară activitatea.
O atenție deosebită, se acordă 

pregătirii, activității și răspun
derilor ce revin personalului 
sanitar în asigurarea asistenței 
medicale a populației.

în acest sens, pentru o cit 
mai bună pregătire a medicilor, 
după absolvirea facultății, așa 
cum ați indicat dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar ge
neral, aceștia vor efectua o pe
rioadă de practică în spitale sau 
în alte unități sanitare, sub în
drumarea unor cadre cu o boga
tă experiență, pentru a-și in- 
suși o pregătire cit mai largă

adincă realitate din viața noas
tră socială, potrivit căreia statul 
asigură întregii populații — fără 
deosebire de naționalitate, rasă, 
sex sau religie — apărarea și 
intărirea sănătății, precum și

« asistența medicală gratuită in
condițiile legii.

Comisiile apreciază ca deose
bit de eficiente măsurile care 
au ca obiect organizarea activi
tății de asigurare și întărire a 
sănătății populației, de preve
nire a îmbolnăvirilor, precum 
și cele privitoare la personalul 
sanitar, la asistența medicală a 
populației, la medicamente, pro
duse biologice, aparate și pro
duse tehnico-medicale, la cer
cetarea științifică medicală, pre
vederi pe deplin corespunzătoa
re cerințelor etapei actuale a 
construcției socialiste în țara 
noastră.

Comisiile relevă, ca elemente 
menite să contribuie la reali
zarea scopurilor urmărite, dis
pozițiile referitoare la obligați
ile personalului sanitar, cit și 
Cele prin care se consacră înda
torirea cetățenilor de a respec
ta întocmai prevederile legale 
referitoare la asigurarea sănă
tății populației, de a-și apăra 
sănătatea proprie, a familiei șl 
colectivității din care fac parte, 
de a participa activ la reali
zarea acțiunilor interested să
nătatea publică,

din proiectul de lege. Vă asigur 
că sintem conștienți de în
semnătatea lor și le vom onora 
responsabil. înlăturind neajun
surile, participate, alături de 
ceilalți factori, la asigurarea 
celor mai bune condiții de viață 
și muncă tinerilor, la apărarea 
și intărirea sănătății lor.

Uniunea Tineretului Comunist 
se va ocupa consecvent de dez
voltarea răspunderii elevilor și 
studenților din invățămintul me
dical și farmaceutic față de te
meinica lor formare profesio
nală. politică si morală.

Permiteți-mi să relev, încă 
o dată, că proiectul acestei legi 
se înscrie în suita acelor regle
mentări legale atit de eloc
vente pentru grija statornică a 
conducerii partidului și statului. 
nostru față de tineret. Este 
firesc deci să exprim tova
rășului Nicolae Ceaușescu, m 
acest inalt forum, sentimentele 

pe care să o poată folosi în 
unitățile sanitare in care au fost 
repartizați.

Pentru a se garanta calitatea 
asistentei medicale, se prevede 
ca profesiunea de medic, farma
cist sau dentist să se poată 
practica numai de absolvenții 
învățămîntului superior de spe
cialitate și numai dacă au au
torizarea Ministerului Sănătății.

în vederea asigurării respec
tării stricte a normelor eticii și 
echității socialiste de către în
tregul personal sanitar, se pre
vede funcționarea, pe lingă Mi
nisterul Sănătății, a Colegiului 
central de disciplină al perso
nalului sanitar, iar pe lingă di
recțiile sanitare — a colegiilor 
județene și al municipiului 
București.

Proiectul pune un accent deo
sebit pe responsabilitatea orga
nelor sanitare, a tuturor unită
ților socialiste, pe participarea 
activă a întregii populații la 
asigurarea condițiilor igienice 
de viață și de muncă, a protec
ției sanitare a mediului, a res
pectării alimentației raționale.

în proiectul de lege se prevăd 
măsuri stricte pentru prevenirea 
și combaterea bolilor transmi
sibile; pentru protecția sanitară 
a teritoriului țării față de intro
ducerea unor asemenea boli din 
afara granițelor.

în concepția noii legi, se 
insistă asupra valorificării. în 
prevenirea și tratarea îmbolnă
virilor, a factorilor naturali de 
cură, a bogatelor resurse pe 
care le oferă stațiunile balneo
climaterice din țara noastră și 
stabilește, în același timp, regu
lile pentru protecția și exploa
tarea cit mai rațională a aces
tora.

O atenție aparte se acordă, 
prin lege, cercetării științifice 
medicale, factor de bază al pro
gresului multilateral al activi
tății de asigurare a sănătății, 
care trebuie să fie legată tot 
mai strîns de om, de cunoaș
terea proceselor fundamentale 
ale vieții, de cerințele practicii 
medicale.

Pentru protecția populației 
împotriva efectelor nocive pe 
care le poate atrage utilizarea 
unor medicamente! neverificate 
de organele , sanitare competen
te. abuzul de medicamente, 
ca și automedicația sau fo
losirea pentru asistenta medica
lă a unor mijloace care nu și-au 
verificat in practică eficacitatea 
și lipsa de pericol se prevăd 
măsuri speciale pentru circula
ția medicamentelor.

încălcarea prevederilor legii 
privind k practica profesiunii de 
medic. farmacist sau dentist, 
condiționarea îngrijirilor medi
cale de foloase materiale, reco
mandarea folosirii de medica
mente sau aparate medicale 
neautorizate constituie infrac
țiuni și se sancționează de legea 
penală.

Apreciind că proiectul de lege 
cuprinde reglementările necesa
re ale etapei adtuale pentru în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru în domeniul asi
gurării sănătății populației, îmi 
exprim convingerea că Marea 
Adunare Națională ii va aproba.

Comisiile își exprimă deose
bita satisfacție pentru înscrierea 
in proiectul de lege a unor pre
vederi menite să asigure înca
drarea in mediul rural a medi
cilor care, după absolvirea fa
cultății. au efectuat o perioadă 
de practică in spitale, sau in 
alte imitați sanitare, cit și a 
prevederii potrivit căreia, in 
scopul asigurării continuității 
asistenței medicale, medicii vor 
trebui să locuiască in localitatea 
in care se află situată uni
tatea sanitară la care lu
crează : in acest scop, con
siliile populare le vor acorda 
sprijin pentru obținerea, potrivit 
legii, a locuințelor necesare.

Menționind faptul că la defi
nitivarea proiectului de lege 
au fost luate in considerare 
propunerile, observațiile și su
gestiile făcute de oamenii 
muncii în cadrul largii dezba
teri ' publice ce a avut loc 
— primite și examinate la 
comisiile de resort ale Marii 
Adunări Naționale — și con
siderând că măsurile pe care 
proiectul le cuprinde sînt meni
te să asigure o nouă calitate in 
activitatea sanitară, comisiile 
permanente avizează favorabil, 
in unanimitate, reglementările 
pe care le cuprinde și vă 
propun, stimate si stimați tova
răși deputați. să adoptați pro
iectul de Lege privind asigura
rea sănătății populației. în for
ma în care este prezentat.

de profundă mulțumire care 
animă întregul tineret pentru 
măsurile cuprinse in proiectul 
legii, precum și hotărîrea tine
rilor de a răspunde prin fapte 
Concrete de muncă și viată gri
jii. atenției și căldurii perma
nente cu care sint înconjurați in 
societatea noastră socialistă.

Tn ansamblul măsurilor preco
nizate in proiectul de lege, a 
spus deputata Maria Stâ- 
nescu un ■'oc imP°rtănt ii 
ocupă pregătirea și perfecționa
rea cadrelor necesare sectorului 
sanitar, precum și îmbunătăți
rea educației sanitare în rîndul 
tinerelor generații. Pe baza 
orientărilor date de condu
cerea partidului, Ministerul E- 
ducației și învățămintului, 
împreună cu Ministerul Sănă
tății, avind concursul unui 

larg activ de specialiști, au în
treprins un amplu studiu pri
vind perfecționarea și moderni
zarea învățămintului medical in 
strinsă legătură cu nevoile con
crete ale ocrotirii sănătății, cu 
dezvoltarea științelor medicale, 
în acest context, o mare în
semnătate prezintă prevederea 
din proiectul de lege prin care 
se statuează obligația absolven
ților învățămîntului superior 
medical de a efectua, înainte de 
a începe activitatea la unitățile 
in care au fost repartizați, o pe
rioadă de practică in spitale 
sau alte instituții sanitare sub 
indrumarea nemijlocită a unor 
medici cu îndelungată experiență 
si competentă profesională.

Aș dori, totodată, să remarc 
cu satisfacție faptul că prin 
proiectul de lege se creează con
diții dintre cele mai favorabile 
pentru prevenirea îmbolnăviri
lor în rîndul preșcolarilor, ele
vilor și studenților, pentru 
îmbunătățirea substanțială a a- 
sistenței medicale a acestora. 
Ministerul Educației si învăță- 
mîntului, împreună cu Ministe
rul Sănătății, C.C. al U.T.C., 
Consiliul U.A.S.C.R., Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor și Consiliul Național al 
Crucii Roșii au stabilit, pe ci
cluri de învățămînt, modalitățile 
de realizare a educației sani
tare, acțiunile care vizează dez
voltarea deprinderilor și obiș
nuințelor igienice la preșcolari, 
educarea elevilor și studenților 
în spiritul responsabilității față 
de sănătatea proprie și a colec
tivității.

Sintem chemați să ne pro
nunțăm asupra unei legi de 
importanță deosebită, care pri
vește în modul cel mai direct 
pe fiecare cetățean al patriei, a 
relevat deputatul ElTIBSt 
Breitenstein. Legea privind 
asigurarea sănătății populației, 
inițiată de către secretarul ge
neral al partidului și care poar
tă amprenta personalității sale, 
ni se înfățișează ca un ansam
blu închegat de măsuri' com
plexe — economice, sociale, 
culturale șl sanitare — inte
grate. cum se precizează in 
capitalul dedicat principiilor 
generale, în planul național 
unic de dezvoltare economico- 
socială.

Vă rog să-mi fie Îngăduit 
să observ cu multă satisfacție 
că politica dreaptă a partidului 
nostru în problema națională se 
regăsește și în acest proiect de 
lege, atit în precizarea că „po
trivit Constituției, statul garan
tează dreptul la ocrotirea sănă
tății și asigură accesul neîn
grădit ai tuturor cetățenilor 
țării, fără deosebire de națio
nalitate, rasă, sex sau religie, 
la asistența medicală”, cît și prin 
mențiunea de largă semnifica
ție existentă că „în unitățile 
administrativ-teritoriale locuite 
și de populație de altă națio
nalitate decit cea romană se va 
asigura încadrarea upităților cu 
personal sanitar din rîndul aces
teia sau care cunoaște limba și 
felul de trai al populației lo
cale”.

N-am intenția să intru aici 
în polemică cu cercurile răuvoi
toare de peste hotare. care 
atacă și calomniază politica 
românească în problema națio
nală ; consider însă de datoria 
mea să afirm de la această 
înaltă tribună. în deplină cu
noștință de cauză, că nu sint 
multe țări în lume în care asi
gurarea egalității în drepturi a 
naționalităților conlocuitoare să 
fie urmărită și realizată cu atîta 
principialitate, cu atita consec
vență, cu atîta grijă și migală 
ca în patria noastră.

în continuare, referindu-se la 
rolul ce revine presei în proce
sul de educație sanitară, depu
tatul s-a referit la tendința pu
blicării de informații cu caracter 
de senzație, care duc uneori la 
propagarea unor metode sau 
soluții insuficient de experimen
tate de știință, de practică.

Sint, firește, pe deplin de 
acord cu necesitatea de a com
bate fenomenele de tergiversare

Expunerea la proiectul de lege pentru modificarea 
și completarea legii retribuirii după cantitatea 

si calitatea muncii
Supun.înd spre dezbatere și 

adoptare proiectul de Lege pen
tru modificarea si completarea 
Legii nr. 57 din 1974 a retribui
rii după cantitatea si calitatea 
muncii, vorbitorul a spus : Aces
te îmbunătățiri se înscriu în 
preocupările constante si stărui
toare ale partidului nostru, preo
cupări stimulate cu consecven
tă si grijă deosebită de tova
rășul secretar general Nicolae 
Ceausescu, pentru perfectionarea 
continuă a tuturor- domeniilor 
de activitate, inclusiv a cadru
lui legislativ corespunzător 
schimbărilor ce au loc în viața 
economică si socială a tării. 
Conținutul noilor propuneri re
levă cu pregnantă legătura, de 
atitea ori subliniată de partidul 
nostru, dintre progresul econo- 
mico-social și creșterea bună
stării poporului, faptul că nu
mai odată cu extinderea si mo
dernizarea forțelor de produc
ție. cu sporirea eficientei mun
cii sociale devine posibilă adop
tarea de noi măsuri îndreptate 
spre îmbunătățirea vieții oame
nilor muncii. Ca urmare a po
sibilităților create in economie 
prin îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, îmbunătăți
rile propuse asigură creșteri im
portante de venituri pentru 
toate categoriile de personal, 
element hotârîtor al creșterii 
nivelului de trai, țelul suprem 
al partidului nostru.

Propunerile promovează cu 
perseverentă concepția partidu
lui nostru potrivit căreia munca 
si numai munca reprezintă sin
gura sursă de existentă, iar 

birocratică existente și în acest 
domeniu. Presa este în drept, 
mai mult, are datoria de a in
terveni prompt și energic in 
asemenea cazuri. Dar consacra
rea științifică și generalizarea 
unei descoperiri medicale este 
o sarcină exclusivă a institu
țiilor și oamenilor de știință din 
domeniul respectiv.

Proiectul Legii privind asigu
rarea sănătății populației, elabo
rat din inițiativa si sub îndru
marea nemijlocită a iubitului 
nostru conducător de partid si 
de țară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat in cu
vîntul său deputatul Tu
nase Gheorghe — sta* 
bileste cadrul juridic unitar 
pentru perfecționarea continuă 
a activității in acest domeniu de 
mare însemnătate pentru socie
tatea noastră.

Sînt Intru totul de acord cu 
măsurile prevăzute în proiectul 
de lege referitoare la creșterea 
natalității. îmbunătățirea ocroti
rii mamei, copilului și tinere
tului. lărgirea si intensificarea 
prestațiilor medicale. întărirea 
igienei publice și sporirea gra
dului de cultură sanitară al ma
selor. dezvoltarea ascendentă si 
echilibrată a rețelei sanitare, sa
tisfacerea la un nivel mai înalt 
a cerințelor de viață ale popu
lației. prelungirea duratei vieții 
active a omului.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Și în județul Vaslui s-au 
îmbunătățit radical baza ma
terială a ocrotirii sănătății 
populației și implicit si starea 
de sănătate a locuitorilor 
județului. Numai în ultimii 
cinci ani s-au dat în fo
losință un spital județean mo
dern cu 700 paturi, un spital 
municipal cu 430 paturi cuplat 
cu policlinică. 11 dispensare ru
rale Si urbane. 7 crese si alte 
unități sanitare. în cadrul aces
tora îsi desfășoară activitatea 
peste 500 medici si 2 139 perso
nal mediu sanitar, revenind in 
prezent 1 medic la 850 locuitori, 
fată de 20 000 cît revenea în 
1938.

Cu toate acestea, deși s-a ob
ținut o îmbunătățire remarca
bilă a stării de sănătate a popu
lației. trebuie să arătăm că re
zultatele nu sînt încă pe măsura 
eforturilor pe care statul nostru 
le-a făcut în acest domeniu.

Pornind de la lipsurile mani
festate în acest sector, pe baza 
prevederilor din proiectul de 
lege, organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare si 
unitățile sanitare din județ vor 
stabili măsuri corespunzătoare 
pentru dezvoltarea și folosirea 
judicioasă a bazei materiale, 
crearea de condiții optime de 
viată pentru noii absolvenți re
partizați pe meleagurile Vaslu
iului. precum si intensificarea 
activității de educație sanitară a 
oamenilor muncii.

în cuvîntul său, deputata 
Ana Vornicu a spus: In' 
găduiți-mi să exprim întreaga 
prețuire și recunoștință pe care 
o purtăm conducerii superioare 
de partid, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija per
manentă pe care o poartă po
porului, din rîndurile căruia s-a 
ridicat. Proiectul Legii privind 
asigurarea sănătății populației, 
aflat, timp de trei luni de zile, 
in dezbaterea întregului popor, 
ceea ce exprimă elocvent carac
terul profund democratic al 
modului în care sint hotărî te 
treburile de stat în România so
cialistă. constituie o dovadă 
grăitoare a faptului că omul și 
nevoile sale se află permanent 
in centrul preocupărilor parti
dului și statului nostru. Sub
liniind profundul umanism re
voluționar ce • caracterizează 
orinduirea noastră socialistă, 
exprim aici, de la aceas
tă inaltă tribună, adeziunea 
tuturor oamenilor muncii din 
județul Constanța la această 
lege pe care o vom vota astăzi. 
Trăiesc și muncesc într-un ju
deț — județul Constanța — 
care s-a bucurat din plin 
de binefacerile socialismului — 

prezentată de tovarășul GHEORGHE PANĂ, 
președintele Consiliului Central al U.G.S.R., 

ministrul muncii
creșterea cu prioritate a venitu
rilor directe din muncă, mări
rea gradului de cointeresare a 
tuturor oamenilor muncii fată 
de rezultatele obținute prin di
mensionarea veniturilor lor in 
raport cu contribuția adusă la 
dezvoltarea societății reprezintă 
calea sigură de ridicare a pa
triei noastre spre noi culmi ale 
progresului si civilizației.

Sistemul de retribuire trebuie 
să asigure in fiecare etapă a 
dezvoltării societății noastre. în 
raport cu resursele existente și 
nevoile dezvoltării prioritare a 
anumitor ramuri, o ierarhizare 
si diferențiere corespunzătoare 
a retribuțiilor tarifare, care să 
cointereseze oamenii muncii 
să-și aducă o contribuție tot mai 
mare la progresul patriei. în 
același timp, introducerea pe 
scară largă a progresului teh- 
nico-știintific în toate domeniile 
de activitate impune asigurarea 
unui nivel cît mai inalt de ca
lificare a forței de muncă in 
vederea valorificării corespun
zătoare a dotării tehnice a pro
ducției.

Ansamblul propunerilor de 
îmbunătățiri ale Legii retribui
rii sint concepute din inițiativa 
și sub directa îndrumare a to
varășului Nicolae ' Ceaușescu, 
stăruitor șl neobosit căutător de 
noi căi. prin care, pe măsura 

unde în toate comunele există 
dispensare bine utilate, înca
drate in întregime cu medici 
și personal mediu sanitar. în 
acest sens, deputata a apreciat 
ca pozitiv faptul că in proiec
tul de lege un capitol întreg 
este dedicat dispensarului me
dical, care constituie unitatea 
sanitară de bază.

Proieftul de lege privind asi
gurarea sănătății populației — a 
spus deputatul Troian Qan- 
C£a — se înscrie ca un act de 
ridicare pe o treaptă superioa
ră a activității medicale din 
țara noastră, în concordanță cu 
stadiul actual de dezvoltare eco
nomică și socială.

Una din laturile calitative 
dominante ale prezentului pro
iect de lege o constituie măsu
rile de prevenire a îmbolnăvi
rilor și de păstrare a stării de 
sănătate a oamenilor, latură 
căreia întotdeauna conducerea 
de partid și de stat i-a acor
dat o importanță deosebită și 
pentru care a mobilizat nu nu
mai rețeaua sanitară, ci și școa
la, organizațiile de tineret, de 
femei, armata, instituțiile centra
le și locale de partid și de stat. 
Ca un rezultat al acestor efor
turi multilaterale și convergen
te de creștere a nivelului de 
trai s-a reușit să prelungim 
durata vieții, să avem un tine
ret viguros, plin de optimism, 
dinamism și patriotism, iar ca
pacitatea de muncă și creație 
să se reflecte pregnant în ma
rile realizări din țara noastră, 
în creșterea producției în toate 
domeniile.

Prezentul proiect de lege se 
caracterizează prin spiritul său 
profund umanist, căci atit prin 
conținutul său, cît și prin 
obiectivul său are în vedere 
acest aspect esențial al vieții și 
fericirii omului — care este să
nătatea. Pentru realizarea aces
tui nobil țel se impun ordine, 
disciplină, responsabilitate și 
corectitudine, o etică înaltă, 
spirit de echitate, pe care pro
iectul de lege le înscrie cu con
vingere și care împreună cu alte 
acte normative existente sau in 
lucru — așa cum este Statutul 
personalului sanitar — creează 
cadrul cel mai adecvat pentru 
îmbunătățirea stării de sănătate 
a oamenilor muncii.

Dezbaterea acestei legi și le
gea ca atare, a subliniat deputa- 
tul Puskas Gheorghe, 
întărește convingerea mea fer
mă în justețea politicii partidu
lui nostru. în excepționala ca
litate de om de stat a președin
telui republicii noastre socia
liste. Forța conducătoare din 
patria noastră. Partidul Comu
nist Român, a abordat si abor
dează în spiritul concepției ma
terialismului dialectic și istoric 
toate problemele fundamentale 
ale dezvoltării societății româ
nești. în acest sens, atît forurile 
legislative, cit și legile dezbă
tute și adoptate de acestea se 
bazează pe directivele clarvăză
toare ale partidului nostru, cu 
consultarea permanentă a ma
selor largi ale populației direct 
interesate.

După ce a subliniat aspectele 
esențiale ale noii legi, primită 
cu deosebită satisfacție de toți 
cetățenii patriei, vorbitorul s-a 
referit la realizările obținute 
în asistenta medico-sanitară a 
populației din țara noastră, do
meniu in care, în anul 1978, s-au 
alocat circa 12 miliarde lei. de 
18 ori mai mult decit in anul 
1950. în aâest context, el a pre
zentat situația din județul 
Mureș, „pentru a demonstra si 
prin aceasta că partidul nostru, 
conform principiilor sale, repar
tizează în mod unitar investi
țiile de toate felurile, potrivit 
necesităților, in toate regiunile 
patriei noastre, inclusiv in a- 
cele locuri unde trăiesc si mun
cesc împreună cu poporul român 
naționalitățile conlocuitoare — 
maghiari și germani”.

Pentru toate acestea, medicii 
și cadrele didactice din centrul 
nostru universitar își exprimă 

creării de surse suplimentare, 
să -se asigure ridicarea continuă 
a nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Ceea ce caracterizează aceste 
îmbunătățiri este grija deosebită 
a partidului pentru promovarea 
fermă a eticii si echității socia
liste in domeniul retribuirii, 
cointeresarea în si mai mare 
măsură a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii in ridica
rea nivelului lor de pregătire 
profesională, corespunzător ce
rințelor progresului tehnico- 
stiintific contemporan.

îmbunătățirile aduse Legii re
tribuirii au în vedere aplicarea 
prevederilor Programului de 
creștere a nivelului de trai 
adoptat de Conferința Națională 
a partidului, asigurarea sporirii 
retribuției reale in acest cinci
nal cu 32,3 la sută și a aplicării 
hotăririlor Plenarei Comitetului 
Central din martie a.c. referi
toare la perfecționarea condu
cerii și planificării economico- 
financiare.

în proiectul de lege sînt mai 
bine precizate și completate 
unele principii generale ale re
tribuirii. cum ar fi: munca re
prezintă criteriul fundamental 
de apreciere a conduitei și con
tribuției fiecărei persoane la 
progresul societății ; nimeni nu 
poate fi retribuit dacă nu pres

profunda lor mulțumire parti
dului. dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. Să-mi fie 
îngăduit să afirm că în aceste 
realizări. pe lingă aspectele 
generale, văd și materializarea 
concretă a politicii naționale a 
partidului nostru.

Exprim profundul meu res
pect față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, inițiatorul si promo
torul atitor noi și noi realizări 
in patria noastră, om politic și 
de stat cu prestigiu mondial, 
care prin activitatea sa neobo
sită și multilaterală a adus și 
aduce o contribuție inestimabilă 
la ridicarea tării noastre în rîn
dul statelor celor mai respectate 
din lume.

Dezbaterea publică la care a 
fost supus proiectul Legii pri
vind asigurarea sănătății popu
lației reflectă caracterul profund 
democratic al orînduirii noas
tre socialiste, al legăturii indes
tructibile dintre partid și popor, 
a relevat deputatul GheOFghe 
IgU avut astfel satisfac
ția să constat personal largul 
ecou de care s-a bucurat acest 
proiect de lege în rîndul ce
tățenilor din zona Bradului, 
care și-au manifestat in mod 
unanim bucuria și deplina mul
țumire pentru grija deosebită, 
permanentă față de om, ele
mentul central al măreței ope
re de edificare a noii orinduiri
în scumpa noastră patrie — Re
publica Socialistă Remania.

Sănătatea omului din patria 
noastră este asigurată in mod 
egal, indiferent de naționalita
te, sex sau religie, printr-un 
întreg complex de măsuri eco
nomice, sociale, culturale și sa
nitare, întreaga bază materială 
fiind asigurată în mod gratuit 
de către statul nostru so
cialist. Apreciem ca deosebit 
de semnificativă obligația or
ganelor de conducere sani
tară de a raporta periodic 
asupra activității desfășurate, a 
evoluției stării de sănătate, în 
scopul de a se adopta măsuri 
corespunzătoare continuei îm
bunătățiri a acesteia, precum și 
obligația ce o au medicii, far
maciștii. întregul personal sa
nitar de a acționa cu inaltă 
răspundere cetățenească și pro
fesională pentru prevenirea și 
combaterea îmbolnăvirilor și 
pentru perfecționarea continuă 
a pregătirii profesionale.

în numele alegătorilor din 
circumscripția electorală Dră- 
gănești-Vlașca — a spus în cu
vîntul său deputatul |^g(]gQ 
Marin — ma declar de acord 
cu conținutul Legii privind asi
gurarea sănătății populației, su
pusă dezbaterii forumului su
prem al puterii de. stat. Fiecare 
capitol și articol relevă înaltul 
umanism al orînduirii noa.4tVâ." 
cadrul larg în care se asigură 
tuturor cetățenilor patriei noas
tre, fără deosebire de naționa
litate, condiții tot mai bune 
pentru întărirea continuă a stă
rii de sănătate, menținerea igie
nei șl tinereții întregii națiuni.

în continuare, vorbitorul a 
spus : în județul Teleorman, 
oamenii muncii dispun de largi 
posibilități de a-și îngriji sănă
tatea, de a se reface fizic pen
tru a fi cit mai utili societății 
și familiei. Cele 10 spitale, in 
majoritate construite în anii so
cialismului. policlinicile, dis
pensarele medicale, sumele în
semnate alocate de stat con
tribuie la rezolvarea multiple
lor probleme ale ocrotirii sănă
tății.

Legea privind asigurarea să
nătății populației stipulează o- 
bligații și răspunderi și pentru 
organizațiile socialiste și ob
ștești, pentru întreaga populație, 
referitoare la asigurarea con
dițiilor de viată Și de muncă, a 
unui înalt grad de salubritate a 
localităților și locuințelor, la 
prevenirea și combaterea poluă
rii mediului inconjurător, cu 
care mă declar de acord șl voi 
milita pentru înfăptuirea lor.

tează o muncă socialmente ne
cesară si nu poate realiza alte 
venituri decit cele legal cuve
nite. Pe linia lărgirii democra
ției socialiste, consiliul oameni
lor muncii din fiecare unitate 
poartă întreaga răspundere pen
tru modul de aplicare a legii 
retribuirii, pentru modul de gos
podărire si utilizare a fonduri
lor de care dispune. Se aduc per
fecționări unor forme de retri
buire. sistemului de acordare a 
retribuțiilor în raport cu nivelul 
de realizare a producției fizice 
si a producției nete, se asigură 
o corelare corespunzătoare a 
retribuțiilor muncitorilor, maiș
trilor. subinginerilor. inginerilor 
si altor categorii de personal.

Stabilirea nivelurilor de retri
buire corespunzătoare etapei a 
II-a a majorării (1979—1980) s-a 
făcut astfel incit să păstreze 
ierarhia ramurilor aprobată la 
Conferința Națională a parti
dului.

în vederea stimulării califi
cării personalului muncitor si a 
promovării acestuia in trepte, 
categorii sau în gradații, s-a în
ființat o nouă categorie la toa
te rețelele tarifare si o nouă 
gradație la personalul retribuit 
pe clase si s-a accentuat dife
rențierea retribuțiilor intre ca
tegorii si între trepte. Această 
măsură corelează mai bine sis
temul de retribuire cu nivelul 
general de dezvoltare a econo
miei, cu cerințele progresului 
tehnico-stiintific. cu nivelul de
(Continuare in pag. a V-a)
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instruire si de calificare a for
ței de muncă.

Pornind de la necesitatea per
fecționării continue a relațiilor 
de producție, precum si de la 
calitatea oamenilor muncii de 
proprietari, producători si bene
ficiari ai tuturor bunurilor ma
teriale si spirituale ale socie
tății. din inițiativa si la propu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu s-a introdus sistemul 
participării la beneficiile reali
zate de întreprinderi si acorda
rea de către acestea a unor 
drepturi din fondul social în ra
port cu contribuția fiecăruia la 
rezultatele economice obținute 
de întreaga unitate. în acest fel 
veniturile ce le obțin oamenii 
muncii sint legate direct nu nu
mai de munca depusă de fie
care, dar si de rezultatele obți
nute de întregul colectiv al în
treprinderii. de măsura în care 
aceasta îsi acoperă cheltuielile 
de producție si obține beneficii 
atît pentru propria dezvoltare.

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
în dezbaterile din comisii s-a 

remarcat importanta pe care o 
au reglementările propuse pen
tru înfăptuirea măsurilor în
scrise în Programul privind 
creșterea mai accentuată a ni
velului de trai în anii actualu
lui cincinal, adoptat de Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român.

Comisiile apreciază că modi
ficările și completările aduse 
Legii retribuirii sînt în deplină 
concordantă cu schimbările ce 
au intervenit în structura si ni
velul de dezvoltare ale econo
miei noastre naționale, cu ce
rințele. de largă perspectivă, 
-ie perfecționării mecanismului 
e conducere economico-socială. 

reflectînd trecerea la o nouă 
calitate a muncii în toate sec
toarele de activitate, orientări 
stabilite pentru etapa următoa
re de Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1977. 
din inițiativa secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Sporirea însemnată a retribu
țiilor întregului personal mun
citor. mai accentuată în ramu
rile de importantă fundamen
tală ale economiei, stabilirea 
unui raport mai just intre re
tribuțiile din diferite sectoare 
de activitate, meserii si funcții

Din cuvintul participantelor la dezbateri
Proiectul de Lege cu privire la 

îmbunătățirea retribuirii relie
fează și mai pregnant tripla ca
litate a oamenilor muncii de 
proprietari ai mijloacelor de 
producție, producători și benefi
ciari direcți ai rezultatelor mun
cii lor, constituind expresia cea 
mai elocventă a aplicării în mod 
creator a principiului reparti
ției după cantitatea și calitatea 
muncii, a arătat în cuvintul său, 
deputatul Vasile Paiiiineț.

Schimbările structurale ce au 
loc in economia noastră națio
nală impun adoptarea continuă 
a sistemului de retribuire in ra
port cu nivelul de dezvoltare e- 
conomică și socială. Conform a- 
cestei cerințe, proiectul prevede 
o mai bună Ierarhizare a ramu
rilor, corespunzător locului, im
portantei și nivelului actual de 
dezvoltare a fiecărei ramuri, e- 
fortului pe care il depun oa
menii muncii din diferite do
menii, corelat cu posibilitățile 
de care dispune economia na
țională, în perioada respectivă. 
Astfel, pe ansamblul celor două 
etape de majorare a retribuției 
se asigură muncitorilor din ra
murile industriei extractive o 
creștere a veniturilor mai mare 
decit media de 32 la sută pe e- 
conomie, și anume pentru mine 
subteran de 39,8 la sută, mine 
suprafață 41,7 la sută, foraj 37,2 
la sută, petrol 36,7 la sută.

Pe lingă prevederile cu carac
ter general, cele care se referă 
la sectoarele de activitate ale 
ministerului nostru, între care 
majorarea cu 5 la sută a retri
buțiilor muncitorilor mineri din 
fronturile de lucru direct pro
ductive din unitățile miniere și 
geologice, sînt măsuri deosebit 
de importante și care constituie 
un element de atragere a forței 
de muncă spre aceste sectoare. 
Legea pentru retribuirea după 
■cantitatea și calitatea muncii 
este cu atit mai importantă 
pentru industria extractivă, cu 
cit ponderea manoperei în acest 
sector reprezintă peste 40 la 
sută din totalul cheltuielilor de 
producție. în această situație, 
unitățile noastre trebuie să a- 
corde o mai mare atenție creș
terii gradului de calificare și 
policalificare a personalului 
muncitor și repartiției după can
titatea și calitatea muncii, astfel 
încît acestea să capete potențe 
maxime pentru a funcționa ca 
pirghii principale ale cointeresă
rii oamenilor muncii, ale îmbi
nării armonioase a intereselor 
colective și generale cu cele per
sonale ale tuturor membrilor so
cietății.

Pentru sprijinul deosebit acor
dat de conducerea de partid și 
personal de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
soluționarea dificultăților intim- 
pinate de ministerul nostru în a- 
tragerea și permanentizarea for
ței de muncă, în special în bazi
nele miniere Oltenia și Valea 
Jiului. precum și în sectorul 
petrolier — pentru care majo
rarea retribuțiilor a fost devan
sată cu șase luni — țin să vă 
exprim mulțumirile călduroase 
ale oamenilor muncii din uni
tățile ministerului nostru.

Proiectul pentru îmbunătă
țirea Legii retribuirii după can
titatea și calitatea muncii, a 
subliniat deputatul Gh^Of* 
ghe Petrescu, face parte 

cît si pentru dezvoltarea gene
rală a societății. Această măsu
ră va avea un rol important în 
stimularea creșterii răspunderii 
colectivelor de oameni ai mun
cii pentru dezvoltarea unității 
în care lucrează și pentru dez
voltarea in ansamblu a socie
tății-

Proiectul îmbunătățit a fost 
pus de acord cu prevederile al
tor reglementări legale care au 
apărut ulterior si care se referă 
la drepturi de retribuire sau 
care decurg din anumite măsuri 
organizatorice, cum ar fi: Legea 
retribuirii în cooperativele agri
cole de producție, noua struc
tură a învătămintului. cercetării 
științifice si proiectării, a rețe
lei sanitare si altele. Pe baza 
experienței dobîndite din apli
carea legii s-au introdus unele 
precizări si s-a îmbunătățit re
dactarea unor texte în scopul 
evitării unor interpretări dife
rite. confuzii sau abateri de la 
spiritul legii.

Proiectul de îmbunătățire a 
Legii a fost discutat la Consi

prezentat de deputatul ILIE ȘALAPA
constituie îmbunătățiri prevă
zute în proiect, de care au be
neficiat oamenii muncii incă 
din prima etapă de majorare a 
retribuțiilor.

Proiectul de lege are in ve
dere un ansamblu de acțiuni 
prin care. în următorii doi ani, 
se va finaliza cea mai însemna
tă creștere a retribuțiilor din 
intreaga perioadă a construcției 
socialiste, rod al politicii eco
nomice realiste a partidului 
nostru, bazată pe echilibrul 
științific fundamentat între acu
mulare și consum, menit să asi
gure mărirea neîntreruptă a po
tențialului productiv al tării și, 
pe această cale, sporirea conti
nuă a resurselor de creștere a 
nivelului de trai.

Se remarcă în proiectul de 
lege fermitatea cu care se 
aplică principiile eticii si echi
tății socialiste în întreg siste
mul de retribuire. întemeiate pe 
creșterea veniturilor oamenilor 
muncii în strînsă legătură cu 
aportul la rezultatele unităților 
în care lucrează. la progresul 
economiei naționale. Semnifica
tive sînt reglementările care 
stabilesc acordarea retribuției 
integrale condiționat de reali
zarea sarcinilor specifice sau a 

din amplul program de creștere 
accentuată a nivelului de trai 
al poporului în anii 1976—1980. 
program elaborat din inițiativa 
si sub oonducerea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii.

Măsurile cuprinse în acest pro
iect urmăresc să nună siste
mul nostru de retribuire în 
concordantă cu nivelul actual de 
dezvoltare economică si socială, 
cu schimbările structurale ce au 
loc in economie. Caracteristica 
lor esențială o constituie grija 
deosebită a partidului pentru 
promovarea fermă a eticii si 
echității socialiste in întregul 
sistem de retribuire, legarea mai 
directă a veniturilor personalu
lui muncitor de rezultatele efec
tive obținute in muncă, cointe
resarea. in și mai mare măsură, 
a tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii în ridicarea nivelu
lui lor de pregătire profesio
nală, corespunzător cerințelor 
progresului tehnico-știintific.

Reglementarea privind parti
ciparea oamenilor muncii la be
neficii, a subliniat el, se înte
meiază pe calitatea de proprie
tari ai mijloacelor de producție, 
de producători și beneficiari ai 
bunurilor materiale și spiritua
le pe care o au cei ce muncesc 
din țara noastră și constituie 
parte integrantă a complexului 
de măsuri stabilite de partid 
pentru realizarea efectivă a au
toconducerii muncitorești și au- 
togestiunii economico-financia- 
re a întreprinderilor.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că in dezbaterile organi
zate în toate unitățile economi- 
co-sociale pe marginea preve
derilor acestui proiect de lege, 
muncitori sau maiștri, tehni
cieni sau ingineri, români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități, și-au exprimat și cu 
acest prilej satisfacția și recu
noștința față de partid; față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă pe care 
o poartă ridicării continue a 
bunăstării poporului și s-au an
gajat să-și intensifice eforturile 
pentru obținerea de rezultate 
superioare în îndeplinirea sarci
nilor de plan, să acționeze cu 
toată fermitatea pentru înfăp
tuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nos
tru?

Sindicatele — a spus apoi vor
bitorul — au primit cu deplină 
aprobare îmbunătățirile aduse 
Legii retribuirii după cantita
tea și calitatea muncii și expri
mă mulțumirea profundă a mi
lioanelor de membri de sindi
cat conducerii partidului pentru 
consecvența cu care se înfăp
tuiesc in țara noastră princi
piile eticii și echității socialiste.

Ca participante la elaborarea 
propunerilor pentru îmbunătă
țirea legii și la organizarea 
dezbaterii acestora cu intreaga 
masă de oameni ai muncii, sin
dicatele au convingerea fermă 
că aplicarea lor va da noi im
pulsuri activității economico- 
sociale. De aceea, Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor se anga
jează să facă totul pentru mo
bilizarea efortului creator al 
oamenilor muncii, pentru spri
jinirea inițiativei și răspîndirea 
experienței înaintate, asigurarea 
unei participări responsabile a 
tuturor celor ce muncesc la tra
ducerea în viață a măsurilor 
stabilite. 

liul National al Oamenilor 
Muncii și apoi publicat in presă 
si supus dezbaterii publice. In 
cadrul dezbaterilor, precum și 
în scrisorile trimise Marii Adu
nări Naționale, oamenii muncii 
si-au exprimat acordul cu prin
cipiile promovate consecvent de 
partid în domeniul retribuirii, 
recunoștința fată de grila pen
tru creșterea continuă a venitu
rilor în raport cu creșterea pro
ductivității muncii sociale și 
sporirea venitului national. Cu 
acest prilej, colectivele de oa
meni ai muncii s-au angajat să 
îndeplinească si să depășească 
cantitativ si calitativ prevede
rile planului.

La dezbaterile organizate au 
participat peste 4 milioane de 
oameni ai muncii si au luat cu- 
vintul 127 000. dintre care 12 000 
au făcut propuneri referitoare 
la reglementările din testul legii 
si din anexele ei.

Analizînd aceste propuneri, 
Inclusiv cele făcute în comisiile 
Marii Adunări Naționale, au 
fost aduse noi îmbunătățiri la 
unele articole si la anexele legii.

indicatorilor de plan, din care 
un rol central îl vor deține pro
ducția netă și producția fizică.

De o excepțională însemnă
tate sînt reglementările care 
privesc participarea oamenilor 
muncii la beneficii, stabilite in 
concordantă cu hotărîrile adop
tate de Plenara Comitetului 
Central al P.C.R. din 22—23 
martie a.c. referitoare la întă
rirea autoconducerii muncito
rești. bazată pe autogestiune si 
autofinanțare. Prin modul de 
constituire a fondului de parti
cipare la beneficii se asigură 
orientarea preocupării colecti
velor de oameni ai muncii spre 
obiectivele și sarcinile priorita
re. care hotărăsc progresul eco
nomiei naționale. al întregii 
noastre vieți economico-so- 
ciale.

Prin acest nou cadru legal, 
colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice vor fi 
stimulate să-și îndrepte efortu
rile spre sporirea beneficiilor, 
care le creează posibilitatea 
creșterii veniturilor lor bănești
— nelimitate prin vreun plafon
— și constituirea și folosirea 
fondurilor pentru acțiuni socia
le aflate la dispoziția între
prinderii.

După ce a exprimat aproba
rea deplină a tuturor oamenilor 
muncii din județul Brașov —. 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — la docu
mentele de mare însemnătate 
de pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale, documente care reflectă 
încă o dată preocuparea stator
nică a secretarului general al 
partidului, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de a 
ridica pe o treaptă superioară 
calitatea și eficiența întregii ac
tivități economico-sociale din 
patria noastră, deputatul 
Gheorghe Dumitrache a 
spus : Masele de oameni ai 
muncii din județul nostru, care 
au avut prilejul să examineze 
in timp și cu toată atenția con
ținutul acestor proiecte de legi, 
au apreciat că ele rezolvă în 
mod înnoitor probleme de fond 
ale conducerii și organizării so
cietății, în general, și ale vieții 
economice, in special, ale adin- 
cirii democrației muncitorești, 
socialiste, ale ridicării continue 
a nivelului de trai și civilizație 
al întregului nostru popor.

Referindu-se la îmbunătățirile 
ce se propun la Legea retribui
rii după cantitatea și calitatea 
muncii, el a subliniat că acestea 
pun și mai puternic în valoare 
hărnicia, energia și capacitatea 
creatoare ale clasei noastre 
muncitoare, ale tuturor oameni
lor muncii, în scopul înfăptuirii 
cu deplin succes a programului 
adoptat la Congresul al XI-Iea 
ăl partidului. Pornind de la a- 
ceastă concluzie, a spus vorbi
torul, doresc să remarc faptul 
că îmbunătățirea Legii retribui
rii se realizează într-un moment 
optim, moment ce coincide, așa 

.cum Sublinia ieri la plenara 
C.C. al P.C.R. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu încheierea cu 
succes a primei jumătăți a cin
cinalului. Din acest punct de 
vedere, în județul nostru o o- 
glindă edificatoare o reprezintă 
depășirea planului producției 
industriale cu aproape 5 miliar
de lei, în condițiile in care cea 
mai mare parte a sporului de 
producție a fost realizat pe sea
ma creșterii productivității mun
cii, iar cheltuielile de producție 
la 1 000 lei producție-marfă au 
scăzut, față de anul 1975, cu 170 
lei.

Tot în sprijinul promovării în 
practica economico-socială a 
principiilor cu adevărat revo
luționare pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a definit 
in sistemul autoconducerii mun
citorești șl autogestiunii econo- 
mico-financiare vin și măsurile, 
care vor ocupa pe bună drep
tate un loc central in Legea 
retribuirii, privind participarea 
la beneficii a oamenilor mun
cii.

Ceea ce caracterizează ansam
blul îmbunătățirilor aduse legii 
retribuirii, a arătat deputata 
Maria Moghioroș,le con_ 
stituie grija deosebită a parti
dului pentru promovarea fermă 
a eticii și echității socialiste în 
întreg sistemul de retribuire, 
cointeresarea in și mai mare 
măsură a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii in ridicarea 
nivelului lor de pregătire profe
sională, corespunzător cerințelor 
progresului tehnico-științific con
temporan.

în vederea asigurării unei le

Iar altele urmează să fie rezol
vate prin decretul de aplicare a 
legii.

îmbunătățirile propuse la Le
gea retribuirii vor impulsiona și 
mai puternic dezvoltarea econo
miei noastre naționale, crește
rea eficientei economice si mul
tiplicarea resurselor destinate 
ridicării pe o nouă treaptă de 
bunăstare Si civilizație a po
porului.

Ne exprimăm convingerea câ 
aceste îmbunătățiri vor stimula 
interesul si preocuparea perso
nalului muncitor pentru rezulta
tele muncii, vor duce la creș
terea răspunderii acestuia în în
deplinirea obligațiilor de produ
cător si proprietar, în cadrul 
autoconducerii muncitorești, asi- 
gurind astfel o mai bună va
lorificare a resurselor materiale 
si umane de care dispune eco
nomia națională.

Avînd în vedere aceste consi
derente. propunem spre exami
nare si adoptare proiectul de 
modificare a Legii retribuirii 
după cantitatea si calitatea mun
cii. asa cum a fost prezentat.

Supus dezbaterii publice, pro
iectul de lege a suscitat un in
teres deosebit. Prin scrisorile 
adresate Marii Adunări Națio
nale. oamenii muncii si-au ex
primat deplina adeziune la noile 
reglementări, recunoștința față 
de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru măsurile ini
țiate vizînd îmbunătățirea re
tribuției după cantitatea și ca
litatea muncii. Propunerile fă
cute cu acest prilej au fost 
luate în considerare la definiti
varea proiectului de lege si a 
măsurilor de aplicare a aces
tuia.

Avizind favorabil, in unani
mitate. proiectul de lege, comi
siile permanente iși exprimă 
convingerea că îmbunătățirile 
aduse Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii 
vor contribui la creșterea efi
cientei formelor de retribuire 
din economie, stimulînd și mai 
puternic participarea oamenilor 
muncii în procesul de creare a 
bunurilor materiale si spirituale.

Pentru aceste motive, comisii
le. care au examinat proiectul 
de lege, propun Marii Adunări 
Naționale adoptarea lui în for
ma supusă spre dezbatere ac
tualei sesiuni.

gături cît mai directe intre ve
niturile oamenilor muncii și 
contribuția lor în procesul de 
producție, se prevede că pentru 
fiecare persoană, indiferent de 
funcția pe care o deține, acor
darea etribuției tarifare va fi 
condiționată in toate cazurile de 
realizarea tuturor sarcinilor de 
serviciu stabilite. Apreciez că în 
acest sens consiliilor oamenilor 
muncii le revine obligația să 
stabilească sarcini de serviciu 
pentru fiecare loc de muncă și 
persoană, în așa fel încît să se 
asigure măsurarea corespunză
toare a muncii, folosirea rațio
nală a cadrelor potrivit cu ni
velul lor de pregătire și distri
buirea echilibrată a sarcinilor 
pentru întregul personal, in ve
derea retribuirii fiecăruia in ra
port cu munca efectiv depusă.

Prin participarea la beneficii 
a oamenilor muncii, măsură lu
ată din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care pornește 
de la calitatea nouă pe care o 
au de proprietari ai mijloacelor 
de producție, de producători și 
beneficiari ai tuturor bunurilor 
materiale și spirituale ale socie
tății, mărimea veniturilor lor 
bănești, precum șl unele avan
taje sociale vor fi mai direct 
legate de modul în care întregul 
colectiv își coordonează activi
tatea spre cote cît mai înalte 
de eficiență.

Eu și tovarășii mei de muncă, 
a spus deputatul Gheorghe

in mod deo
sebit spiritul eticii și echității 
ce se degajă din îmbunătățirile 
propuse la Legea retribuirii 
muncii, punînd sistemul de re
tribuire in concordantă cu dez
voltarea economică si socială a 
tării, cu înnoirile pe care le-a
cunoscut si le cunoaște întrea
ga noastră economie națională, 
cu gradul de participare a fie
căruia la muncă.

Susținem din toată inima 
propunerile de îmbunătățire a 
legii referitoare la o mai bună 
ierarhizare a ramurilor, si deci 
la o diferențiere mai justă a 
retribuției. înființarea unei noi 
categorii de încadrare a munci
torilor în cadrul fiecărei rețele 
tarifare, ca si o diferențiere mai 
accentuată între trepte si cate
gorii stimulează preocuparea 
pentru creșterea calității muncii 
fiecăruia dintre noi. Ca om al 
muncii cu o vechime de peste 
37 de ani în Șantierul naval Ga
lati. consider că proiectul cu 
privire la îmbunătățirea Legii 
retribuirii vine să recunoască 
mai concret aportul nostru, al 
muncitorilor cu o activitate și o 
experiență mai îndelungată, re
cunoaștere materializată intr-o 
retribuție superioară.

înțelegem pe deplin răspunde
rile sporite ce ne revin si de 
aceea vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
onora printr-o muncă exemplară 
grija părintească ce ne-o poartă 
partidul, iubitul nostru secre
tar general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți ca de 
la tribuna înaltului forum legis
lativ al tării. Marea Adunare 
Națională, să-mi îndeplinesc în
datorirea de cetățean, deputat și. 
In numele celor ce mi-au în
credințat mandatul, să mă declar 
de acord cu conținutul proiec
tului de lege supus astăzi 
dezbaterii si aprobării noastre.

•

Această lege, aflată acum In 
proiect, este menită să asigure 
perfecționarea, in continuare, a 
formelor Si metodelor de orga
nizare si conducere a societății, 
extinderea participării maselor 
largi de oameni ai muncii la 
luarea deciziilor la toate nivelu
rile vieții economice si sociale 
din patria noastră.

în proiectul de lege au fost in
troduse elementele esențiale ce 
decurg din aplicarea în viată a 
hotărârii adoptate de Plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din martie
1978. cu privire la perfectionarea 
conducerii si planificării econo- 
mico-financiare. luîndu-se în 
considerare, totodată. cerințele 
impuse de ritmurile Înalte ale 
creșterii economiei tării noastre 
stabilite de Congresul al XI-lea 
al partidului, de vastul program 
de întărire a laturilor calitative 
ale activității economice si so- 
cial-culturale. elaborat de Con
ferința Națională a partidului, 
de necesitatea soluționării la un 
nivel tot mai înalt a probleme
lor complexe cu care se con
fruntă în prezent unitățile eco
nomice. ca urmare a revoluției 
tehnico-stiintifice contemporane.

Reglementările ce se propun 
urmăresc îmbunătățirea întregii 
activități de organizare si con
ducere din întreprinderi, centrale 
industriale si alte unități socia
liste de stat, asigurarea cadrului 
legislativ pentru satisfacerea cit 
mai completă a noilor cerințe 
economice și sociale, luîndu-se 
ca bază experiența acumulată în 
ultimii 10 ani în funcționarea 
centralelor industriale. între
prinderilor si altor unltăti socia
liste, perfecționările aduse in a- 
ceastă perioadă de partidul si 
statul nostru organizării si con
ducerii acestor unități.

Inițiatorul tuturor măsurilor 
menite să asigure cadrul organi
zatoric si instituțional optim de 
participare largă a maselor de 
oameni ai muncii la conducerea 
vieții economice si sociale, a în
tregii țări este tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretarul general al 
partidului. președintele Româ
niei. care, prin poziția si activi
tatea sa profund creatoare, me
reu deschise noului, receptive la

Raportul comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale
Comisia pentru industrie și 

activitatea economicd-financiară 
și Comisia constituțională și 
juridică ale Marii Adunări Na
ționale au analizat și discutat 
Proiectul de lege cu privire la 
organizarea și conducerea uni
tăților socialiste de stat.

Comisiile au constatat că pro
iectul de lege dă expresie pe 
plan legislativ preocupării con
stante a conducerii partidului 
nostru, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român și președintele repu
blicii, de a asigura, în opera de 
înfăptuire a Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
continua perfecționare a forme
lor și metodelor de organizare și 
conducere a societății, de parti
cipare a clasei muncitoare. a 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la adoptarea de
ciziilor la toate nivelurile so
ciale și de stat, precum și • la 
exercitarea controlului îndepli
nirii lor. înscriind dispoziții 
menite să dezvolte autocondu
cerea muncitorească și să întă
rească autogestiunea economico- 
financiară, proiectul de. lege 
este călăuzit, totodată, de pre
ocuparea de a ridica pe un

Din cuvintul participanfilor la dezbateri
Pornind de la necesitatea per

fecționării continue a relațiilor 
socialiste de producție, de la ca
litatea oamenilor muncii de pro
prietari ai mijloacelor de pro
ducție. de producători si de be
neficiari ai tuturor bunurilor 
materiale, corespunzător lărgirii 
si ridicării pe o treaptă superi
oară a democrației socialiste, 
consiliile oamenilor muncii din 
unitățile industriei ușoare, potri
vit hotărîrilor stabilite- de ple
nara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, au dezbătut cu 
mult simt de răspundere pro
iectul legii — a relevat in cu
vintul său deputata Lina 
Ciobanu. In cadrul acestor 
dezbateri s-a exprimat acordul 
deplin cu măsurile de îmbună
tățire prezentate în proiectul 
legii, ’formulindu-se totodată și 
unele propuneri de care s-a 
tinut seama in proiectul legii 
supus aprobării Marii Adunări 
Naționale.

Ținînd seama de ponderea im
portantă a femeilor în rindul 
personalului muncitor din uni
tățile industriei ușoare, am ur
mărit ca în organele colective 
de conducere să se reflecte 
această realitate, asigurînd o 
prezentă si mai puternică a fe
meii la participarea in condu
cerea colectivă din aceste unități.

Perfecționarea sistemului de 
organizare si conducere a eco
nomiei. măsurile adoptate pen
tru ridicarea pe un plan supe
rior a autoconducerii muncito
rești si întărirea autogestiunii 
economico-financiare asigură 
creșterea rolului colectivelor de 
oameni ai muncii în conducerea 
întregii vieți economice si so
ciale. pun de acord mecanis
mul economico-financiar cu ca
drul organizatoric democratic 
creat pentru a asigura unități
lor economice si organelor de 
conducere colectivă pirghii și 
mijloace economico-financiare 
de exercitare efectivă a drep
turilor si răspunderilor conferite 
de lege.

prezentată de tovarășul
CONSTANTIN

cerințele progresului istoric, a 
imprimat un spirit dinamic, re
voluționar in toate domeniile si 
sectoarele construcției socialiste, 
concepînd soluții originale, de 
cea mai înaltă eficiență, de na
tură să permită adîncirea qonti- 
nuă a democrației socialiste, ac
centuarea tot mai pronunțată a 
autoconducerii muncitorești.

Pornind de la faptul că între
prinderea este unitatea de bază a 
economiei naționale — criteriu 
esențial al organizării economiei 
tării noastre — în proiectul de 
lege au fost introduse prevederi 
apte să conducă la creșterea răs
punderii si inițiativei întreprin
derilor si centralelor în planifi
carea propriei lor activități, ceea 
ce va înlătura fenomenele de 
centralism excesiv, concomitent 
cu asigurarea pîrghiilor econo
mice si financiare necesare pen
tru realizarea acestor obiective, 
asezind astfel pe o bază mai te
meinică autoconducerea munci
torească.

Desfășurîndu-si activitatea pe 
baza bugetului de venituri si 
cheltuieli si actionind pentru în
tărirea autogestiunii economico- 
financiare. întreprinderile au 
obligația să-și acopere cheltuie
lile de producție si circulație, să 
obțină beneficii din care să res
tituie fondurile primite de la so
cietate. să-și asigure propria 
dezvoltare, contribuind în același 
timp la progresul general al so
cietății. să creeze resursele pen
tru participarea oamenilor mun
cii la beneficii si satisfacerea 
unor nevoi social-culturale. in 
cadrul programului general de 
creștere a nivelului de trai sta
bilit de partid si de stat. Se pro
pune astfel ca legea să consfin
țească un fenomen care devine o 
caracteristică fundamentală a 
vieții economice si sociale a 
țării noastre, și anume organi
zarea si functionarea întreprin
derilor pe baza principiului au
toconducerii muncitorești și a 
autogestiunii economico-finan- 
ciare.

Perfecționarea sistemului de 
organizare și conducere a econo-

prezentat de deputatul
plan mai înalt metodele și sti
lul de muncă ale organelor de 
conducere colectivă, ale tuturor 
organelor centrale și locale de 
stat.

Pe linia hotărârilor adoptate 
de conducerea partidului. re
glementările propuse asigură 
creșterea rolului colectivelor de 
oameni ai muncii în conducerea 
întregii vieți economice și so
ciale. Punind de acord mecanis
mul economico-financiar' cu ca
drul organizatoric democratic 
creat, proiectul asigură unități
lor economice, organelor lor de 
conducere colectivă, pirghii și 
mijloace pentru exercitarea efec
tivă a atribuțiilor conferite de 
lege și gospodărirea cu maximă 
eficiență a părții din avuția na
țională încredințată lor de so
cietate spre administrare.

In mod deosebit. proiectul 
asigură amplificarea rolului ac
tivității de planificare și a celei 
financiare in îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare in rit
muri înalte a forțelor de pro
ducție, a inițiativei și răspun
derii întreprinderilor și centra
lelor în planificarea și Condu
cerea propriei activități, creează 
cadrul necesar pentru cointere
sarea mai directă a colectivelor 
de oameni ai muncii în inde-

Vă încredințăm, tovarășe secre
tar general, că indicațiile date, 
de dumneavoastră si cu prilejul 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 5 iu
lie a.c. cu privire la perfecțio
narea intregii noastre activități, 
l i creșterea răspunderii colec
tive si personale a fiecărui 
membru din consiliile oamenilor 
muncii si de a acționa în raport 
cu răspunderile ce le avem pen
tru o activitate organizatorică și 
de conducere eficientă, vor con
stitui pentru noi toti literă de 
lege.

Trecerea de la producția glo
bală la producția netă ca indi
cator de bază ne va permite să 
urmărim îndeaproape cu ce 
cheltuieli realizăm producția si 
ce am creat nou în activitatea 
noastră in perioada respectivă. 
Aceasta va permite ca între
prinderea — ca unitate de bază 
in activitatea economico-socială 
— să asigure o sporire mai ra
pidă a eficientei fondurilor fixe, 
să sporească gradul de valorifi
care a materiilor prime si ma
terialelor si să reducă mai ac
centuat cheltuielile de producție.

Deputatul

moștean
George Ho*

a relevat in cuvin
tul său că, prin întregul său 
conținut, proiectul de lege de
monstrează în mod concludent 
creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului in întrea
ga activitate economico-socială,. 
grija deosebită a conducerii 
partidului și statului nostru, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfectiona
rea neîntreruptă a organizării 
și conducerii societății, pentru 
dezvoltarea și adîncirea demo
crației noastre socialiste.

Acest document, a spus el, 
vine să confirme principiul ve
rificat de practică, de viață, 
după care se conduc partidul 
și statul nostru, și anume că 
formele și metodele de condu
cere a activității economico- 
sociale nu sint date o dată pen

DĂSCALESCU
miei se realizează în condițiile 
concentrării producției în mari 
unități economice, ale profilării 
și specializării unităților și sub
unităților de producție.

Totodată, ținînd seama de 
creșterea rolului unităților fără 
personalitate juridică, proiectul 
de lege cuprinde un capitol 
distinct care reglementează sta
tutul juridic și modul de func
ționare a acestora, prevăzîn- 
du-se că ele pot avea indepen
dentă operativă și relații eco
nomice și financiare cu alte 
unități, In limita competențelor 
stabilite de întreprinderea sau 
centrala de care aparțin, unită
țile organizate ca fabrici, uzine, 
grupuri de șantiere sau altele 
similare întocmesc buget pro
priu de venituri șl cheltuieli, in
tegrat bugetului unității din care 
fac parte.

Tovarăși, proiectul de lege 
cuprinde și referiri la îmbună
tățirea organizării consiliilor oa
menilor muncii în întreprinderi, 
centrale și alte unități socialiste 
de stat.

Creșterea rolului de conducă
tor al partidului își găsește ex
presia în prevederile din lege 
conform cărora secretarul orga
nizației de partid îndeplinește 
și funcția de președinte al con
siliului oamenilor muncii.

Sint incluse, de asemenea, 
măsuri cu privire la lărgirea 
componenței consiliilor oameni
lor muncii, creșterea numărului 
reprezentanților oamenilor mun
cii în consilii, in mod deosebit 
al muncitorilor și maiștrilor, 
precum și alte măsuri adoptate 
de Consiliul Național al Oame
nilor Muncii menite să ’ asigure 
atragerea tot mai largă a ma
selor la conducerea întreprin
derilor. Totodată, au fost deli
mitate mai bine atribuțiile con
siliului oamenilor muncii de 
cele ale biroului executiv șt au 
fost precizate în mod corespun
zător atribuțiile directorului. 
Proiectul de lege prevede, de 
asemenea, ca organele de con
ducere colectivă să se constituie

TUDOR DRAGANU
plinirea prevederilor de plan, 
in dezvoltarea economică a fie
cărei Întreprinderi, premise ale 
realizării veniturilor celor ce 
muncesc potrivit programului 
de ridicare a nivelului de trai 
stabilit de partid și de stat.

Comisiile relevă în mod de
osebit reglementările privitoare 
la extinderea formelor de con
ducere colectivă la toate unită
țile socialiste de stat, cit și cele 
care conferă atribuții lăr
gite organelor de conducere 
colectivă, asigurînd în același 
timp creșterea ponderii munci
torilor și maiștrilor, care lu
crează nemijlocit in producție, 
in consiliile oamenilor muncii.

Se apreciază, de asemenea, că 
desemnarea secretarului organi
zației de partid în funcția de 
președinte al consiliului oame
nilor muncii și a directorului ca 
președinte al biroului executiv 
va contribui la sporirea rolului 
consiliilor oamenilor muncii și 
a răspunderii organizației de 
partid in desfășurarea activi
tății întreprinderii, iar preci
zarea mai clară a atribuțiilor 
și sarcinilor biroului execu
tiv și ale directorului va asi
gura cadrul necesar pentru re
alizarea in cît mai bune con
diții a hotărîrilor adunărilor 

tru totdeauna, că ele trebuie 
continuu adaptate la noile rea
lități ale dezvoltării societății 
noastre socialiste, cerințelor de 
progres mereu in creștere, pen
tru a se asigura cadrul necesar 
de punere in valoare a întregu
lui potențial material și uman 
al patriei noastre în vederea 
înfăptuirii neabătute a Progra
mului partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale parti
dului.

Colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderile econo
mice ale județului Alba văd în 
proiectul legii îmbunătățite pri
vind organizarea și conducerea 
unităților socialiste de stat o 
ilustrare vie a preocupărilor și 
eforturilor depuse de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
a găsi căile și mijloacele de 
realizare a progresului rapid al 
României socialiste, de adincire 
Si perfecționare a democrației 
muncitorești, de participare lar
gă și efectivă a oamenilor mun
cii la conducerea întregii vieți 
economico-sociale. De aseme
nea, el exprimă totodată cu 
pregnantă deplina egalitate în 
drepturi de care se bucură în 
patria noastră toți cei ce mun
cesc, fără deosebire de naționa
litate, a posibilităților pe care 
aceștia le au pentru a se putea 
afirma nestingheriți in toate 
domeniile de activitate.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că, ținînd seama de con
ținutul și importanța acestui 
proiect de lege. în toate între
prinderile de pe cuprinsul ju
dețului Alba au avut loc dez
bateri în consiliile oamenilor 
muncii, prilej cu care a fost 
exprimat acordul deplin fată de 
prevederile acestui document.

în proiectul legii îmbunătă
țite cu privire la organizarea și 
conducerea unităților socialiste 
de stat, a subliniat deputatul 
Carol Dina, resfisim dm nou 

nu numai la nivelul întreprin
derilor și al altor unități eco
nomice, ci și la cel al unități
lor social-culturale sau de alt 
profil, care sint bugetare sau 
au alt regim de finanțare.

Se creează astfel un cadru 
larg democratic pentru partici
parea celor ce muncesc la con
ducerea economiei naționale și 
a întregii vieți sociale, pentru 
ca fiecare colectiv de muncă 
să-și îndeplinească rolul in 
buna funcționare a unităților în 
care lucrează, în .scopul creșterii 
eficienței economice, ridicării 
nivelului de trai al maselor, 
dezvoltării generale a societății.

Prevederile incluse în proiec
tul de lege asigură creșterea ro
lului colectivelor de oameni ai 
muncii in conducerea întregii 
vieți economice șl sociale, pun 
de acord mecanismul economi- 
co-financiar cu cadru! organi
zatoric democratic creat, ofe
rind condiții unităților econo
mice șl organelor de conducere 
colectivă de a dispune de pîr- 
ghiile șl mijloacele economico- 
financiare necesare exercitării 
efective a drepturilor conferite 
în gospodărirea cu maximum 
de eficiență a părții din avuția 
națională încredințată de socie
tate spre administrare.

Reglementările propuse ates
tă cu pregnanță preocuparea 
statornică a conducerii partidu
lui. a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru perfecționarea continuă 
a organizării și conducerii uni
tăților economico-sociale. pen
tru atragerea și mai largă a 
făuritorilor de bunuri materiale 
la luarea deciziilor privind so
luționarea problemelor cardi
nale ale vieții întreprinderilor.

Avem convingerea că, acor- 
dînd acestui proiect putere de 
lege, contribuim la ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară a 
întregii activități de conducere 
a tuturor unităților socialiste 
din țara noastră, creînd astfel 
condiții pentru realizarea măre
țelor sarcini stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism.

generale și consiliilor oamenilor 
muncii.

Este de subliniat reglementa
rea cuprinzătoare și sistematică 
ce se dă organizării și func
ționării unităților economice 
fără personalitate juridică, a 
consiliilor științifice ale centra
lelor, ale institutelor de cerce
tare științifică și inginerie teh
nologică, precum și ale institu
telor centrale de cercetare.

De o deosebită importanță 
sint si institutionaltzarea comi
siilor pe domenii și determina
rea amănunțită a sarcinilor lor.

Considerînd că noile regle
mentări aduse in domeniul or
ganizării și conducerii unități
lor socialiste de stat corespund 
întru totul cerințelor dezvoltării 
multilaterale a intregii vieți e- 
conomice și sociale, că sistemul 
atotcuprinzător de organe de 
conducere colectivă propus va 
asigura participarea tuturor oa
menilor muncii la conducerea și 
gestiunea unităților. aplicarea 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței organizării și conducerii, ri
dicarea pe o treaptă calitativ 
superioară a activității unități
lor socialiste, comisiile avizează 
favorabil, in unanimitate, pro
iectul de lege și vă roagă, sti
mați tovarăși deputați. să-1 
adoptați în forma în care vă 
este prezentat.

contribuția inestimabilă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, la elaborarea și promo
varea celor mai moderne și efi
ciente soluții de organizare și 
conducere a activității econo
mice. menite să răspundă noilor 
realități, cerințelor dezvoltării in 
ritm accelerat a intregii noastre 
vieți economico-sociale.

Noi. cei care ne desfășurăm 
activitatea în Uzina „23 August", 
constatăm cu deosebită satisfac
ție că îmbunătățirile aduse legii 
răspund plenar cerințelor majo
re ale perfecționării mecanis
mului economico-financiar. apli
cării principiilor autoconducerii 
și autogestiunii, punind la înde- 
mina conducerii colective instru
mentele necesare pentru exerci
tarea integrală a competențelor 
și atribuțiilor cu care este în
vestită. creînd cadrul adecvat de 
creștere a producției in strinsă 
concordantă cu necesitățile reale 
ale economiei

în dezbaterile ce au avut loc 
în colectivele de muncă din uzi
na noastră in legătură cu proiec
tul legii îmbunătățite s-a evi
dențiat ca deosebit de utilă pen
tru bunul mers al activității 
precizarea clară a atribuțiilor și 
sarcinilor ce revin consiliului 
oamenilor muncii, biroului exe
cutiv al acestuia, precum și co
misiilor pe domenii care își des
fășoară activitatea ca organisme 
obștești sub conducerea consiliu
lui oamenilor muncii. în prezent 
desfășurăm p amplă activitate 
pentru cunoașterea temeinică de 
fiecare om al muncii a conținu
tului și sensului măsurilor din 
proiectul legii îmbunătățite ce o 
vom adopta, astfel, incit întregul 
nostru colectiv, care însumează 
peste 16 000 oameni ai muncii, 
să acționeze in deplină cunoștin
ță de cauză, cu fermitate și con
secvență. pentru înfăptuirea 
neabătută a prevederilor acestei 
legi, a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea și' Conferinței Naționale 
ale partidului.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Profund mișcat de mesajul dumneavoastră de felicitare adresat cu ocazia 
aniversării independentei Republicii Djibouti, vă exprim mulțumirile mele 
cele mai vii și vă adresez, la rîndul meu, urări de fericire și sănătate, iar 
poporului român prosperitate și succes.

HASSAN GOULED APTIDON
Președintele Republicii Djibouti

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O N U

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc in mod sincer pentru amabilul dumneavoastră mesaj de 
felicitare, cu prilejul alegerii mele in funcția cea mai inaltă de președinte 
al Columbiei și doresc să urmez calea predecesorilor în strîngerea și mai 
mult a legăturilor de prietenie care in mod fericit unesc cele două națiuni 
ale noastre.

Folosesc această ocazie pentru a reînnoi Excelenței Voastre asigurările 
consideratiunii mele celei mai distinse.

JULIO CESAR TURBAY AYALA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru urările pe care Excelenta 
Voastră mi le-a adresat cu ocazia sărbătoririi Zilei naționale a Portugaliei.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Cronica
Prof. dr. Z.R. Dittrich, șeful De

partamentului Europa de Est de la 
Institutul de istorie al Universității 
din Utrecht — Olanda, care, la in
vitația Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, a 
făcut o vizită în țara noastră, a avut 
întrevederi la I.R.R.C.S., la Ministe-

zilei
rul Educației și învățămintului, In
stitutul de istorie „Nicolae Iorga", 
Facultatea de istorie a Universității 
București, Institutul de studii sud- 
est-europene, redacția publicației 
„Karpaten Rundschau" și a vizitat 
monumente istorice și obiective so- 
cial-culturale și turistice din țară.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 iulie. In țară : Vremea va fi în 
general instabilă și răcoroasă în ves
tul și nordul țării, unde cerul va pre
zenta înnorărl mai accentuate și vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de aversă, însoțite de descărcări

electrice. In celelalte regiuni, vremea 
va fi relativ frumoasă, cu cerul varia
bil și averse izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
locale de scurtă durată (50—60 km pe 
oră) predominînd din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre 7 și 17 grade, iar cele maxime 
între 20 și 30 de grade. Izolat se va 
semnala grindină. în București ; Vre
me relativ frumoasă, cu Cerul variabil. 
Ploaie de scurtă durată. Vînt moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

GENEVA 6 (Agerpres). — Lucră
rile sesiunii Consiliului Economic șl 
Social al O.N.U., deschise miercuri 
la Geneva, sînt consacrate proble
melor economice, în special situației 
economice a țărilor în curs de dez
voltare. Efortul principal al partici
panților vizează căile și mijloacele 
de asistență acordată acestor state 
și mai ales statelor africane con
fruntate cu dificultăți serioase în 
domeniul economic. Vor fi exami
nate, de asemenea, probleme ale co
operării internaționale, cum ar fi cele 
privind cooperarea tehnică intre ță
rile in curs de dezvoltare șl utili
zarea științei și tehnicii 
dezvoltării.

în ședința inaugurală 
vîntul secretarul general 
Kurt Waldheim. care 
„situația economică în lume 
care consiliul este chemat să o exa
mineze — nu inspiră optimism". 
„Unele elemente pozitive au fost 
înregistrate în evoluția economiei 
mondiale în cursul anului trecut — 
a spus el — dar rezultatele îngrijo
rătoare sint cu mult mai numeroase. 
Incertitudinea in fața viitorului este 
caracteristica dominantă a situației 
actuale".

„Perspectivele relațiilor interna
ționale inspiră, de asemenea, îngri
jorare", a spus secretarul general al 
O.N.U., subliniind : „Instaurarea 
noii ordini economice Internaționale 
ar trebui să constituie un răspuns 
dat dificultăților structurale actuale,

în scopul

a luat cu- 
al O.N.U., 
arăta că 

pe

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca
12.00 Corespondenții județeni transmit...
12,15 Telex
12.20 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
16?30 Curs de limbă franceză
.17,00 Emisiune în limba germană
19,00 Rezultatele tragerii Loto
19,05 Film serial pentru copii : Cuore
19,30 Telejurnal
20,00 Viața în lumina normelor eticii și. 

echității socialiste. Drumul către 
viitor

20.20 Film artistic : „Asaltul". Premieră 
pe țară. Producție a studiourilor 
italiene

21,50 Atelier de creație literar-artistică

22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
17,00 Pe teme economice
17,10 Filme documentare : Hora
17.30 Ora veselă
18,25 Publicitate
18.30 Noi, ,,Mircea" și Atlanticul. Film- 

reportaj de Radu Theodoru. Epi
sodul 3 — „Regata"

18,50 Voci și orchestre
19,05 Efigii lirice — emisiune de ver

suri în lectura autorilor
19.30 Telejurnal
20.00 Radar pionieresc
20.20 Bijuterii muzicale. Cvintetul în mi 

major de Haydn pentru suflători; 
Partea I din Cvintetul pentru 
pian și suflători de Beethoven

21,00 Flacăra vie a științei. Alexander 
Flemming — descoperitorul peni
cilinei (1929), laureat al Premiului 
Nobel

21.30 Telex
21,35 Blocnotes — informații utilitare 
22,00 Telerama-sport
22.30 închiderea programului

cinema
• Haiducul cu ochii ca stelele : 
SCALA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30.
• Sub luna răsturnată : CAPITOL
— 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• New York, New York : PA
TRIA — 9; 12.30; 16: 19,15. FES
TIVAL — 9: 12; 16: 19, FAVORIT
— 9; 12; 16.15: 19.15, GRADINA 
DINAMO — 20,15.
• Brigada specială : LUCEAFĂ
RUL — 8.30; 10.30: 12,30; 14.30;
16,45; 19; 21, la grădină — 20,
BUCUREȘTI — 8,30; 10,45; 13.15; 
15.45: 18.15; 20,45. GRĂDINA CA
PITOL — 20.15. PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 18.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
CENTRAL — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 
18: 20.15.
• Aventurile Iui Robin Hood ;
CINEMA STUDIO — 10: 12; 14,
Căsătoria : 16; 18; 20.
• Gentleman Jim : VICTORIA —
9: 11.15: 13,30; 15.45; 18: 20.15.
GRĂDINA FLACĂRA — 20.30.
• Mama — 9.15; 11; 12,45; 14.30:
16.15, Sclava iubirii — 13; 20 :
DOINA.
• Un pod prea îndepărtat : FE
ROVIAR — 9; 12,30; 16; 19.30,
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16: 19,30, 
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Dragoste și statistică : TIM
PURI NOI — 9; 12; 16; 19.
• Cîntă pentru mine GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30 15.45; 18; 20.15.
• Unde apa e limpede și iarba 
verde : BUZEȘTI — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Solitarul de la fortul Humboldt:
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Joc serios : DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Ultima cină : BUCEGI — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
• Planeta maimuțelor — 9,45;
11,45, A doua existență — 14. Fan- 
fan Ia Tulipe — 16,15, Trandafirul 
alb — 18,30: 20.30 : CINEMATECA
• Pentru patrie : LIRA — 15;
18.15.
e Transamerica Express : CO-
TROCENI — 9: 11.45; 14,30 17.15; 
20. ARTA — 9: 12: 16; 19. la gră
dină — 20.15.
• A dispărut o fată : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Pisicile aristocrate — 10,30:
15.30, Amintește-ți de mine — 
17,30: 19,30 : FERENTARI.
• Eliberarea orașului Praga : 
PACEA — 15; 18.30.

• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : VOLGA — 9; ,12; 16; 19.
• Evadatul : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Septembrie : FLOREASCA —
15,30; 18; 20.
• Tentacule : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18: 20, la grădi
nă — 20,15, TOMIS — 9; 11; 13,15; 
15.30; 17,45; 20, la grădină — 20,30.
• Iarna bobocilor : VIITORUL — 
15,30; 17.45; 20.
• Incredibilele aventuri ale unor 
italieni in Rusia : MIORIȚA — 9: 
11; 13,15: 15.30; 17.45: 20.
• Aventurile lui Robin Hood :
MODERN — 9; 11,15; 13.30: 16;
18.15: 20,45, la grădină - 20,15.
• Doctorul Poenaru : POPULAR 
— 16; 18.
• Salty — 9, Onoarea pierdută a
Katharinei Blum — 11,15; 13.30;
15.45; 18: 20,15 : FLAMURA.
• Cu stele în păr și lacrimi în
ochi : MUNCA — 9; 11.15; 13.30;
15.45: 18; 20.
• Acțiunea „Autobuzul" : COS
MOS — 15.30: 17,45: 20.
• Poveștile piticului Bimbo — 9,
Al șaptelea cartuș — 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20,15 • FLAMURA.
• Eu, tu Și Ovidiu : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : GRĂ
DINA BUCEGI — 20,15.
• Scufundarea Japoniei : GRĂDI
NA BUZEȘTI — 20.15.
• Zmeul de hîrtie : GRĂDINA 
FESTIVAL — 20.
• Urmăriți fără vină ; GRADINA 
LIRA - 20,15.
• Africa Express : GRĂDINA 
TITAN — 20,15.
• Sandokan — tigrul Malayeziei: 
GRADINA PARC HOTEL — 20,15.

teatre
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din Cișmigiu) : Spectacol 
de sunet și lumină „Patria mea-i 
pămîntul unde-au trăit străbunii"
— 20,30.
• Teatrul Giulești (la sala Ma
jestic) : Noaptea păcălelilor — 
19,30.
• Teatrul satiric-muzical ..C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Neveste
le vesele din Boema — 20. (sala 
Savoy) : Salutări de la Vasile — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală nr. 129. cartier Berceni): 
Fata babei și fata moșneagului
— 18.

ȘTIRI SPORTIVE
• Competiția internațională de pen

tatlon modem pe echipe de cluburi 
pentru ..Cupa Europei" a luat sfîrșit 
joi cu desfășurarea probei de cros, 
care a fost ciștigată de italianul Pau
lo Cristofori cu 1 258 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat polonezul 
Jan Olesinski — 1 225 puncte și so
vieticul Serghei Riabikin — 1 216 
puncte. Pe echipe această probă a 
fost dominată de formația italiană 
Fiamme d’Oro cu 4 621 puncte. Olim
pia București — 4 330 puncte, Csepel 
Budapesta — 4 321 puncte, Legia 
Varșovia — 4 297 puncte, Hessischer 
Verband — 4 183 puncte etc.

„Cupa Europei" a fost cîștigată de 
echipa Csepel Budapesta cu 20 361 
puncte. în continuare clasamentul 
general se prezintă astfel : Legia 
Varșovia 20 085 p ; Olimpia București 
19 964 p ; Slavia Sofia 19 625 p ; 
Fiamme d’Oro 19 599 p ; Hessischer 
Verband 19 261 p ; Southern Club 
Londra 19 072 p etc.

• Jucătoarele Virginia Ruzici 
(România) și Mima Jausovec (Iugo
slavia) au obținut joi un frumos 
succes în semifinalele probei de du
blu din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Wimbledon. Ju- 
cind excelent, ele au învins cu 6—4, 
6—4 pe cunoscutele campioane 
Franțoise Durr (Franța) și Virginia 
Wade (Anglia). Ca urmare a acestei 
victorii, Ruzici și Jausovec s-au ca
lificat în finala probei, urmînd să 
întîlnească pe Kerry Reid și Wendy 
Turnbull (Australia). Finala va avea 
loc astăzi.
• Ieri a început competiția inter

națională de caiac-canoe „Regata 
Snagov". Iată învingătorii : masculin 
(1 000 m) caiac 4 R.D. Germană ; 
caiac 1 Helm (R.D. Germană) ; ca
noe 1 Patzaichin (România) ; caiac 2 
R. D. Germană ; canoe 2 România ; 
feminin (500 m) caiac 1 Eberl (R.D. 
Germană) ; caiac 2 R.D. Germană.

dar negocierile internaționale pen
tru elaborarea acesteia nu progre
sează deloc" Evidențiind comple
xitatea și dificultatea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi, Kurt 
Waldheim a arătat că nu ar fi rea
listă speranța soluționării lor rapide, 
dar trebuie căutate punctele de con
vergență în pozițiile 
baza cărora sînt 
Pentru a ajunge 
convergență — a 
solut necesar un
pice pentru a cărui creare toate sta
tele poartă răspunderea.

statelor pe 
posibile acorduri, 

la aceste puncte de 
spus el — este ab- 
climat politic pro-

împăratul Japoniei 
l-a primit pe noul 
ambasador român
TOKIO 6 (Agerpres). — împăratul 

Japoniei, Hirohito, l-a primit joî pe 
noul ambasador al Republicii Socia
liste România la Tokio, Radu loan 
Bogdan, care si-a prezentat scrisorile 
de acreditare.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a fost 
transmis împăratului Hirohito un 
mesaj cordial și cele mal bune urări 
de sănătate și fericire personală.

Mulțumind, împăratul Japoniei a 
transmis, la rîndul său, cele mai 
cordiale salutări, urări de sănăta
te și fericire președintelui Nicolae 
Ceaușescu, de noi succese ’ poporului 
român.

Sub semnul prieteniei, 
al colaborării rodnice

Opt ani de la semnarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Socialistă 

România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste

Cuvîntarea tovarășului Edward Gierek 
la Consfătuirea reprezentanților autoconducerii muncitorești 

din R. P. Polonă
VARȘOVIA 6 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au desfășurat lucrările 
celei de-a doua Consfătuiri a repre
zentanților autoconducerii muncito
rești din R. P. Polonă, la care au 
participat aproape 2 000 de delegați 
ai organelor de autoconducere mun
citorească din 6 000 de uzine, com
binate. unităti agricole și întreprin
deri industriale.

în cadrul consfătuirii a luat cu- 
vîntul Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., care, după cum 
transmite agenția P.A.P., s-a referit 
la situația social-economică din tară, 
la necesitatea regrupării forțelor și 
mijloacelor in vederea folosirii mai

POZIȚIA ȚĂRILOR IN CURS DE DEZVOLTARE 
LA NEGOCIERILE DIN CADRUL G.A.T.T.:

„Deciziile importante să fie adoptate 
cu aprobarea majorității participanților"

GENEVA 6 (Agerpres). — în ca
drul negocierilor 
laterale care se 
neva, sub egida 
pentru Tarife și 
țările in curs de 
ca toate hotăririle importante să 
fie luate cu aprobarea majorității 
participanților, protestind împotriva 
tendințelor unor țări occidentale in
dustrializate de a reglementa co
merțul mondial în funcție de inte
resele lor proprii, fără să țină cont 
de punctele de vedere ale majori
tății statelor lumii.

în acest sens, reprezentantul Iu
goslaviei, Petar Tomici, a ținut o

multi-comerciale 
desfășoară la Ge- 
Acordului General 
Comerț (G.A.T.T.), 
dezvoltare au cerut

că- 
cu-

conferintă de presă, în cursul 
reia, în calitate de purtător de 
vînt al țărilor în curs de dezvol
tare, a arătat că aceste țări nu ac
ceptă termenul de 15 iulie stabilit de 
principalele state occidentale in
dustrializate pentru a se ajunge la 
un acord de principiu asupra pro
blemelor de competența G.A.T.T. 
El a subliniat că țările in curs de dez
voltare au dreptul să negocieze și 
vor negocia pînă la data limită 
fixată — 1 mai 1979 — pentru reali
zarea unui acord global cu partici
parea tuturor și care să respecte in
teresele statelor mai puțin dezvol
tate.

complete a rezervelor si a îndepli
nirii telurilor fundamentale ale dez
voltării social-economice a Poloniei. 
Vorbitorul a arătat. între altele, că, 
în primul semestru al acestui an, a 
avut loc o nouă majorare a venitu
rilor oamenilor muncii, iar alocațiile 
de stat pentru asigurări sociale au 
crescut cu 20 la sută. S-au îmbună
tățit. în același timp, rezultatele în 
domeniul construcțiilor de locuințe. 
Producția industrială a crescut cu 
aproximativ 6 la sută. în pofida unor 
dificultăți din domeniul aprovizio
nării cu materii prime si materiale.

în continuare, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. s-a referit la sar
cinile economice actuale. între care
— a subliniat el — un loc primordial 
îl ocupă consolidarea poziției Polo
niei în colaborarea economică inter
națională. echilibrarea schimburilor 
comerciale cu partenerii externi, 
creșterea exporturilor in ansamblu 
si utilizarea rațională a mijloacelor 
destinate importurilor. în acest Scop
— a arătat vorbitorul — o însemnă
tate deosebită o are dezvoltarea mul
tilaterală a colaborării Poloniei cu 
țările socialiste.

în conformitate cu recomandările 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.
— a continuat vorbitorul — guvernul 
a adoptat o serie de măsuri menite 
să ducă Ia îmbunătățirea balanței de 
plăti a tării. Programul de utilizare 
rațională a materialelor si materiilor 
prime de import reprezintă o parte 
componentă a acestor măsuri. De 
asemenea, o însemnătate deosebită o 
are economia de combustibil si ener
gie. Vorbitorul a relevat, totodată, 
că P.M.U.P. acordă o mare atenție

în practica 
economico-

Popoarele român și sovietic mar
chează astăzi un eveniment de o 
deosebită însemnătate în ampla cro
nică a relațiilor reciproce — sem
narea, în urmă cu opt ani, a noului 
Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste. Actua- 
lizînd și dezvoltând prevederile cu
prinse în primul tratat încheiat în 
1948, oglindind posibilitățile spo
rite generate de progresele celor 
două țări in dezvoltarea econo- 
mico-socială, ca și noile condiții exis
tente pe plan internațional, documen
tul semnat la 7 iulie 1970 reliefează 
voința ambelor state de a asigura 
cimp larg de afirmare colaborării 
prietenești în toate domeniile și sfe
rele de activitate.

Avînd viguroase rădăcini în trecu
tul istoric, legăturile de prietenie, 
bună vecinătate și întrajutorare din
tre popoarele român și sovietic, ale 
căror tradiții au fost preluate și îm
bogățite de Partidul Comunist Ro
mân, militant statornic, încă de la 
înființare, pentru stabilirea și dez
voltarea unor relații de înțelegere, 
prietenie și colaborare cu prima tară 
a socialismului victorios, au fost pece
tluite în luptele purtate umăr la 
umăr de ostașii români și sovietici 
pentru eliberarea întregului teritoriu 
al patriei noastre, pentru înfringerea 
definitivă a fascismului.

Aprofundarea și diversificarea con
lucrării bilaterale, în spiritul preve
derilor consemnate în 
mâno-sovietic, atestă 
racterul constructiv 
marxist-leniniste — 
litate în drepturi.

extins continuu. Este edifi- 
în acest sens evoluția cola-

ORIENTUL MIJLOCIU
Punctul de vedere egiptean privind statutul teritoriilor 

aza pînă la găsirea unei soluții pașnice 
actualului conflict din zonă

La începutul perioadei de tranziție 
urmează a fi abolită administrația 
militară israeliană de pe malul de 
vest (Cisiordania) și din Gaza. Ad
ministrarea Cisiordaniei va reveni 
Iordaniei, iar a teritoriului Gaza — 
Egiptului.

Iordania și Egiptul — continuă 
planul egiptean — iși vor asuma 
răspunderea, în cooperare cu re
prezentanții liber aleși ai poporului 
palestinian, care vor exercita auto
ritatea direct asupra administrării 
malului occidental și teritoriului 
Gaza. O.N.U. va supraveghea și ya 
facilita retragerea Israelului și res
tabilirea autorității arabe. Egiptul și 
Iordania vor garanta ca dispozițiile 
de securitate convenite să fie res
pectate pe malul vestic și în Gaza.

Cisiordania și Gaza

CAIRO 6 (Agerpres). — Guvernul 
Egiptului a făcut cunoscut, miercuri, 
punctul său de vedere privind sta
tutul teritoriilor Cisiordania si Gaza, 
aflate în prezent sub ocupația isra- 
eliană, pînă la găsirea unei solu
ții pașnice actualului conflict din 
Orientul Mijlociu, transmite agenția 
M.E.N. Potrivit agenției, planul e- 
giptean a fost transmis guvernului 
israelian prin intermediul S.U.A.

Planul subliniază, in primul rind. 
faptul că stabilirea unei păci drep
te și permanente in Orientul Mijlo
ciu necesită soluționarea problemei 
palestiniene sub toate aspectele, pe 
baza drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian si luîndu-se în con
siderație preocupările de securitate 
ale tuturor părților. Pentru asigura
rea transferului puterii, in mod paș
nic și organizat, va fi hotărîtă o pe
rioadă de tranziție care să nu depă
șească cinci ani, la sfirșitul căreia 
poporul palestinian isi va hotărî pro
priul său viitor. între Egipt. Iorda
nia. Israel și reprezentanții poporu
lui palestinian — prevăd propunerile 
egiptene — vor avea loc convorbiri, 
cu participarea O.N.U.. pentru a se 
hotărî asupra detaliilor perioadei de 
tranziție, calendarului evacuării is
raeliene din Cisiordania si Gaza, dis
pozițiilor de securitate reciprocă, in 
timpul si după perioada de tranziție, 
pentru toate părțile implicate.

Planul egiptean 'prevede retrage
rea Israelului de pe malul vestic al 
Iordanului (inclusiv din Ierusalim) 
și din teritoriul Gaza, ocupate in 
iunie 1967. Retragerea Israelului este 
prevăzută să se aplice și implantă
rilor stabilite in teritoriile ocupate.

Noi incidente
BEIRUT 6 (Agerpres). — în 

noaptea de miercuri spre joi și 
joi dimineața, la Beirut au continuat 
schimburile de focuri dintre Falan
gele libaneze si efective ale Forței 
arabe de ' descurajare din Liban 
(F.A.D.). Cartierele Achrafieh, Ain 
El Remmanieh, Fum El Chennak și 
Badaro 
centrat 
chete, 
focuri __ __  _______
cursul zilei în capitala libaneză, 
trivit postului de radio „Vocea 
banului" in cursul bombardamentelor 
de miercuri noaptea si ioi dimineața 
au fost ucise sau rănite peste 50 de 
persoane, iar aproximativ 40 de imo
bile au fost incendiate.

au fost supuse unui foc con- 
de artilerie, mortiere și 
Schimburi intermitente 
au fost înregistrate în

dezvoltarea

iijtroducerii consecvente 
economică a unui sistem 
financiar îmbunătățit.

Sîntem interesați în 
tuturor formelor’ de autoconducere la
orașe si sate si acordăm o însemnă
tate deosebită autoconducerii munci
torești — a spus E. Gierek. în auto- 
conducerea muncitorească noi vedem 
forma cea mai importantă de parti
cipare a clasei muncitoare la stabi
lirea si rezolvarea sarcinilor social- 
economice ale tării. Biroul Politic 
consideră util să fie extins sistemul 
de autoconducere muncitorească asu
pra tuturor întreprinderilor si uzine
lor de stat, a subliniat în încheiere 
Edward Gierek.

noul Tratat ro- 
cu putere ca- 
al principiilor 
deplina ega- 

respectul in
dependentei și suveranității națio
nale, neamestecul in treburile inter
ne, avantajul reciproc, solidaritatea 
și întrajutorarea tovărășească — pe 
care România și Uniunea Sovietică 
își întemeiază raporturile reciproce, 

în procesul amplu de dezvoltare a 
relațiilor româno-sovietice un rol de
cisiv revine legăturilor de solidaritate 
și colaborare tovărășească dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
tactelor dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări. Ca mo
mente de excepțională însemnătate 
în acest sens s-au înscris întâlnirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
L. I. Brejnev, schimburile de vederi 
și înțelegerile la care s-a ajuns cu 
aceste prilejuri contribuind la sti
mularea continuă a conlucrării prie
tenești româno-sovietice, la identi
ficarea de noi posibilități și do
menii de colaborare reciproc avanta
joasă. „Declarația privind dezvolta
rea continuă a colaborării și priete
niei frățești între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
nii Sovietice, intre România 
nea Sovietică", semnată în 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Brejnev, a conferit noi valențe co
operării multilaterale între cele două 
partide, țări și popoare.

Beneficiind de un asemenea cadru 
favorabil, conlucrarea româno-sovie-

al Uniu- 
și Uniu- 
1976, de 
și L. I.

agențiile de presă

tică s-a 
catoare 
borârii economice, Uniunea Sovietică 
fiind principalul partener comercial 
al țării noastre. Marele poten
țial tehnico-productiv al U.R.S.S., 
nivelul înalt de dezvoltare al 
industriei sale, creațiile sale in 
domenii din cele mai importante ale 
științei și tehnicii și în același timp 
realizările și succesele repurtate de 
poporul român in dezvoltarea acce
lerată a forțelor de producție, in crea
rea unei economii tot mai prospere 
reprezintă un fundament trainic pen
tru Continua dezvoltare a acestor re
lații. Paralel cu sporirea schimburi
lor — în actualul plan cincinal se 
prevede o creștere a volumului livră
rilor reciproce de mărfuri cu 70 la 
sută față de perioada de cinci ani 
precedentă — se dezvoltă cu succes 
forme noi de colaborare, cu eficiență 
tot mai ridicată, cum ar fi coopera
rea și specializarea în producție, re
alizarea unor obiective economice 
atît pe teritoriul României, cit și pe 
teritoriul Uniunii Sovietice in inte
resul comun, reciproc. Toate a- 
cestea sînt de natură să asigure o 
fructificare mai eficientă a posi
bilităților sporite și > experienței do- 
bindite de țările noastre în făurirea 
socialismului și comunismului.

Cu rezultate din cele mai bune se 
soldează, de asemenea, colaborarea 
tehnico-științifică, in cadrul căreia iși 
află soluționarea o gamă diversă de 
probleme de larg interes pentru sti
mularea progresului în ambele țări. 
Concomitent, se imbogățește cont;< 
nuu colaborarea in domeniul învă, 
mintului, culturii și artei, mijloace - 
lor de informare in masă, ceea ce 
permite o tot mai bună cunoaștere a 
valorilor materiale și culturale ale 
popoarelor român și sovietic, o tot 
mai strinsă apropiere.

O contribuție de seamă la întărirea 
continuă a colaborării multilaterale 
româno-sovietice o au întâlnirile in
tre factorii de răspundere din dife
rite domenii de activitate pe linie 
de partid șl de stat, contactele pe li
nia organizațiilor de masă și ob
ștești, schimburile rodnice de expe
riență în cele mai variate domenii 
ale construcției socialiste și comu
niste.'

România și Uniunea Sovietică con
lucrează în același timp pe plan in
ternațional, unde țările noastre, ală
turi de alte state socialiste, de for
țele democratice și progresiste din 
lumea întreagă, desfășoară o susți
nută activitate pentru consolidarea 
securității și dezvoltarea colaborării, 
pentru un climat de pace și Înțe
legere în Europa și in lume.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul român adresează poporului 
sovietic un călduros salut frățesc și 
îi urează din toată inima noi și mari 
victorii în opera de construcție a co
munismului, în înflorirea și propă
șirea patriei lor, în lupta pentru în
făptuirea telurilor nobile ale păcii și 
progresului in întreaga lume.

transmit:

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
SalutinjJ propunerile Egiptului re
feritoare ia statutul teritoriilor Gaza 
și Cisiordania pînă la găsirea unei 
soluții pașnice in Orientul Mijlociu, 
purtătorul de cuvint al Departa
mentului de Stat al S.U.A., Hodding 
Carter, a apreciat că „împreună cu 
propunerea israeliană. care a fost 
avansată anterior, planul egiptean 
oferă o bază pentru negocierea pro
blemelor implicate într-o reglemen
tare privind cele două teritorii". Am
bele propuneri — a adăugat el — 
vor fi examinate la reuniunea mi
niștrilor de externe ai Egiptului și 
Israelului, împreună cu secretarul de 
stat al S.U.A., Cyrus Vance, pro
gramată pentru 17 și 18 iulie, la 
Londra.

încheierea sesiunii So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
La Kremlin s-au încheiat, joi, lu
crările sesiunii Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. în cadrul actualei sesiuni, 
Sovietul Suprem a aprobat politica 
externă și activitatea practică a Pre
zidiului Sovietului Suprem și a Con
siliului de Miniștri ale U.R.S.S., a 
adoptat legile cu privire la Consiliul 
de Miniștri, la reglementările in do
meniul încheierii, îndeplinirii și de
nunțării tratatelor internaționale în
cheiate de U.R.S.S. și la alegerile in 
Sovietul Suprem al U.R.S.S., precum 
și o serie de decrete ale Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. — in
formează agenția T.A.S.S. La sesiune 
au participat L. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S.. președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem, alți 
conducători de partid și de stat so
vietici.

armate în Liban
BEIRUT 6 (Agerpres). — Șapte 

avioane cu reacție israeliene au vio
lat joi spațiul aerian libanez, zbu- 
rînd deasupra capitalei Libanului, 
a anunțat postul de radio Beirut, re
luat de agențiile U.P.I. și Reuter.

ra
de 
tot 

Po- 
Li-

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvint al armatei israe
liene a confirmat faptul că aparate 
israeliene au survolat, joi, terito
riul libanez, inclusiv regiunea Bei
rutului — informează agenția France 
Presse. EI a adăugat că acestea nu 
au întreprins nici o operațiune ofen
sivă și că toate au revenit la bazele 
lor — precizează agenția.

Concurs. Tînăra interPretă 
româncă Mihaela Martin, studentă la 
Conservatorul din București, a ob
ținut premiul al II-lea și Medalia 
de argint la secția „Vioară", la cea 
de-a șasea ediție a concursului in
ternațional muzical „P. I. Ceaikov- 
ski", de la Moscova. Cunoscutul ■ in
terpret sovietic Viktor Tretiakov, 
membru al juriului, a declarat: „Con
cursul a antrenat numeroși inter- 
preți extrem de talentați și cu to
tul tineri. Printre ei se află și Mi
haela Martin din România, a cărei 
interpretare s-a distins 
săvîrșire deplină1*.

în deschiderea tradiționalelor 
manifestări din cadrul „Festiva
lului Atenei", orchestra Filar
monică de stat „George Enescu" 
a prezentat două concerte care 
s-au bucurat de un remarcabil 
succes. La concerte au partici
pat președintele parlamentului 
Republicii Elene, Dimitrios Pa- 
paspyrou, ministrul turismului, 
A. Daskalakis, ministrul adjunct 
al afacerilor externe, A. Zaimis, 
alți membri, ai guvernului, de- 
putați, academicieni, oameni de 
cultură și artă, șefi ai unor mi
siuni diplomatice din 
A fost prezent 
României la Atena, Ion 
Publicul 
îndelung 
orchestra 
program, 
Enescu, . _
Beethoven, Paganini, Brahms și 
Richard Strauss, sub bagheta 
dirijorului Mircea Cristescu. De 
un succes excepțional 
bucurat violonistul 
pianistul Valentin

lității în drepturi. Totodată, cele două 
părți reafirmă necesitatea ca dispu
tele și conflictele dintre țările in
dependente să fie soluționate pe cale 
pașnică și prin tratative.

Sesiunea Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria Ș1’a in- 
cheiat lucrările la Sofia. Sesiunea 
a adoptat legea privind cooperativele 
pentru construcțiile de locuințe, le
gea privitoare la vinificație și com
pletări la legea circulației rutiere.

printr-o de-

s-a deschis, 
de Stat a

Atena, 
ambasadorul 

Brad, 
spectator a aplaudat 

măiestria cu care 
a interpretat un bogat 
cuprinzind lucrări de 
Silvestri, Rogalski,

s-au 
Ion Voicu și 
Gheorghiu.

pe ordinea de zi a
BONN 6 (Agerpres). — La Bre

men s-au deschis, joi, 
Consiliului Pieței comune, la care 
participă șefii de stat sau de guvern 
ai celor nouă țări membre ale C.E.E. 
Deși nu se așteaptă ca reuniunea de 
la Bremen — care va dura două 
zile — să adopte hotăriri concrete in 
problemele abordate, observatorii 
consideră că ea prilejuiește o exa
minare amănunțită a strategiei eco
nomice a C.E.E. in vederea depășirii 
depresiunii conjuncturale. care du
rează de patru ani. între problemele 
discutate figurează măsurile pentru 
combaterea șomajului de masă, care 
în țările Pieței comune afectează 5,6 
milioane de oameni, criza monetară, 
inflația, creșterea economică situată 
sub nivelul așteptărilor, precum și 
barierele existente încă în comerțul 
international. în planul politicii ex-

comune
lucrările

teme, participant!! se vor concentra 
asupra situației din Orientul Mijlo
ciu si evoluțiilor de pe continentul 
african.

Prima zi 
nată, după 
presă, de ........
proiectul creării unei „zone de sta
bilitate monetară" în Europa occi
dentală. și realizării unei mai mari 
independente față de fluctuațiile do
larului american. După cum relevă 
agenția D.P.A.. începutul dezbaterilor 
de la Bremen a fost marcat de criti- 
cile aduse de statele Beneluxului și 
de Danemarca în special la adresa 
Franței si R.F.G.. cărora le-au re
proșat că în ajunul întâlnirii au con
venit „peste capetele" statelor mai 
mici asupra măsurilor care ar dori 
să fie adoptate în această problemă.

La Budapesta
joi, sesiunea Adunării
R. P. Ungare, la care participă Jănos 
Kădâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., alți conducători de partid 
și de stat ungari. Pe ordinea de zi 
a lucrărilor figurează darea de sea
mă cu privire la activitatea guver
nului și sarcinile de viitor, precum 
și proiectul de lege cu privire la 
execuția bugetului de stat al R. P. 
Ungare pe anul 1977.

La Belgrad a fost dat pubU' 
cității comunicatul comun în urma 
vizitei de prietenie efectuate în R.S.F. 
Iugoslavia, la invitația președintelui 
U.C.I., Iosip Broz Tito, de către 
Kenji Miyamoto, președintele Prezi
diului C.C. al P.C. din Japonia. A- 
rătind că în problemele internațio
nale opiniile celor două părți sînt 
identice sau foarte apropiate, comu
nicatul subliniază că în mișcarea co
munistă și muncitorească se inten
sifică procesul independenței și au
tonomiei partidelor în stabilirea și 
înfăptuirea politicii lor interne și ex
terne, iar relațiile dintre partide se 
bazează tot mai mult pe principiul 
neamestecului în treburile interne, al 
răspunderii în fața propriei clase 
muncitoare și propriului popor, al 
respectului reciproc, colaborării și so
lidarității benevole și pe baza ega-

întrevederile turco-gre- 
cești,care au avu‘ ’oC| recer>t, ia 
Ankara, au fost 
și încurajatoare" 
Theodoropoulos, 
Ministerul Afacerilor 
Greciei. Reprezentantul turc la con
vorbiri. Șukrii Elekdag, a calificat 
la rindul său intrevederile drept 
„foarte utile". Au fost discutate pro
blemele existente între cele două țări. 
O nouă întâlnire va avea loc în sep
tembrie.

Insulele Solomon (vestul 
Pacificului) își dobîndesc astăzi 
dependența după 85 de ani de 
ministrație britanică. Ele devin 
monarhie constituțională, avînd 
fruntea 
a Il-a. 
cameră 
guvern 
post ce 
lorea, șeful actualului guvern.

Uragan. Miercurb asupra unor 
regiuni ale Ungariei s-a abătut un 
puternic uragan — anunță agenția 
M.T.I. în jurul orei prînzului, 
apropiere de lacul Balaton 
vintului a atins 126 km/h. în 
jumătate a zilei, din cauza 
în capitala Ungariei s-a lăsat 
tunericul, deși nu apusese încă So» 
rele. Apoi s-a dezlănțuit o ploaie to
rențială, iar vîntul sufla* cu o viteză 
de 100 km/h.

„foarte constructive 
— a declarat Byron 
secretar general in 

Externe al

in- 
ad- 

o 
în 

statului pe regina Elisabeta 
Insulele vor dispune de o 
parlamentară unică și de un 
condus de un prim-ministru, 
va fi ocupat de Peter Keni-

in 
viteza 

a doua 
norilor, 
semiin-

a lucrărilor a fost domi- 
cum relevă agențiile de 
discuțiile referitoare la

Conferința pentru recon
ciliere națională în Ciad 
s-a încheiat la Tripoli. Participanții 
— o, delegație a guvernului din Ciad, 
condusă de ministrul de externe 
Abdelkader Kamougue Wadal, 
reprezentanți ai FROLINAT — 
examinat propunerile avansate 
țările mediatoare (Libia, Niger 
Sudan) pentru a se pune capăt ve
chiului conflict dintre autoritățile de 
la N'Djamena și forțele de opoziție 
din țară, în vederea realizării re
concilierii naționale. După cum s-a 
precizat, în această etapă a nego
cierilor nu s-a putut ajunge la un 
acord.

Continuarea consultărilor în vederea alegerii 
președintelui Italiei

Și 
au 
de
Și

ROMA 6 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc miercuri seara reuniunea 
colegială a secretarilor generali ai 
partidelor majorității parlamentare, 
consacrată analizării posibilității de 
a se desemna un candidat la funcția 
de șef al statului care să se bucure 
de un consens cit mai larg. Joi, parti
dele politice au organizat consultări 
cu „marii electori" ce le reprezintă 
la alegerile prezidențiale. în cursul 
zilei s-a desfășurat un singui- tur de 
scrutin, și acela neconcludent, după

care reprezentantul socialist Sandro 
Pertini a anunțat că iși retrage can
didatura „din dorința de a coopera 
în vederea găsirii unei soluții opti
me pentru alegerea noului președinte 
al republicii".

Secretarul general al P.C.I., Enrico 
Berlinguer, a reafirmat, după întîl- 
nirea de miercuri seara — transmite 
agenția A.N.S.A. — necesitatea ale
gerii unei personalități politice pres
tigioase, pe baza celui mai amplu 
consens între forțele democratice.
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