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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
a primit pe tovarășul Tsuyoshi Toki

Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, a primit, miercuri, pe tova
rășul Tsuyoshi Toki. membru al C.C. 
al Partidului Comunist Japonez, șeful 
Secției internaționale a P.C.J.. care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. face o vi
zită in țara noastră.

La întrevedere a luat parte .tova
rășul Vasile Mușat. secretar al C.C. 
al P.C.R.

Exprimind vii mulțumiri pentru 
primire, pentru invitația de a vizita 
tara noastră, oaspetele a adresat 
tovarășului Nicolae Ceausescu un

călduros salut din partea tovarășului 
Kenji Miyamoto, președintele Pre
zidiului Comitetului Central al Parti
dului Comunist Japonez.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a rugat pe oaspete să 
adreseze tovarășului Kenji Miyamoto, 
conducerii P.C.J. salutul său si cele 
mai bune urări.

Tn cadrul întrevederii au fost 
evocate cu satisfacție raporturile de 
prietenie, colaborare si solidaritate 
militantă dintre P.C.R. și P.C.J. și a 
fost reafirmată dorința comună de a 
dezvolta în continuare aceste rapor

turi. de a acționa pentru extinderea 
pe multiple planuri a relațiilor de 
cooperare dintre România si Japonia, 
în interesul ambelor popoare, al cau
zei păcii, socialismului si ințelegerii 
internaționale.

S-a făcut, de asemenea, un schimb 
de păreri privind unele aspecte ale 
vieții internaționale actuale si ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească. caracteristică relațiilor exis
tente între Partidul Comunist Român 
Si Partidul Comunist Japonez.

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 

președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, ieri a avut loc

PLENARA CONSIUULUI NATIONAL AL OAMENILOR MO
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socia
liste România, președintele Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, s-au desfășurat 
miercuri, la Ateneul Român, lucrările Plena
rei Consiliului Național al Oamenilor Muncii.

La lucrări au luat parte tovarășii Iosif 
Banc, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu. Con
stantin Dăscălescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană. Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ludovic 
Fazekas.

Plenara Consiliului National al Oamenilor 
Muncii a luat in dezbatere următoarele do
cumente :

1. Raportul privind modul cum iși desfă
șoară activitatea organele de conducere co
lectivă din centrale industriale și întreprin
deri.

2. Raportul privind angajamentele de de
pășire a planului de producție industrială l>e 
anul 1979.

3. Planul de acțiune privind organizarea și 
desfășurarea adunărilor generale ale oameni
lor muncii din perioada ianuarie-februarie
1979.

4. Propunerile privind organizarea întrece
rii socialiste pe anul 1979.

5. Programul privind extinderea aplicării 
reducerii săptăminii de lucru pe anii 1979—
1980.

6. Proiectul de Lege privind obligația per
sonalului muncitor încadrat in funcții de răs
pundere de a declara bunurile de valoare 
proprietate personală.

7. Planul de muncă al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din industrie, construcții 
și transporturi pe perioada decembrie 1978- 
decembrie 1979.

Pe marginea documentelor înscrise la ordi
nea de zi a plenarei au luat cuvîntul tovarășii 
Mircea Baltazescu. maistru principal la În
treprinderea minieră Vulcan. Gheorghe Ra
dulescu. director general al Centralei- indus
triale de metale neferoase Slatina. Traian 
Berbecaș, lăcătuș la Întreprinderea de vagoa
ne Arad. Mihail Florescu, ministrul industriei 
chimice, Irina Szabo, filatoare la întreprinde
rea textilă .,Oltul" — Sfintu Gheorghe. Gheor
ghe Marinescu, director la Trustul de con
strucții industriale București, Roman Lupa-. 
maistru la Întreprinderea de transporturi auto 
Cluj,/Romulus Țecheră. director general al 
Centralei industriale de producere a energiei 
electrice și termice. Petre Lazăr, maistru fo
raj, Trustul de petrol Moinești, județul Ba
cău. Traian Șchiopu. maistru principal la 
Combinatul de lianți și materiale refractare 
Turda. Sofia Klein, muncitoare filatoare la 
întreprinderea textilă Cisnădie — Sibiu. Flo
rian Giurcă, maistru oțelar la Combinatul si

derurgic Hunedoara. Vasile Stanimir, munci
tor constructor la Șantierul naval Galați. Ion 
Nicolescu, prim-adjunct al ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor. Alexandru 
Roșu, adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Marlin Nagy, șef de e- 
chipă la Combinatul chimic Tirnăveni. Viorel 
Ștefânescu, președintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din metalurgie și construcții de 
mașini, Mihai Hirjău, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist. Au
rel Răican. șeful Departamentului aviației ci
vile. Trandafir Cocârlă. ministrul energiei e- 
iectrice.

Plenara a dezbătut pe larg activitatea des
fășurată de organele de conducere colectivă 
ale centralelor industriale și întreprinderilor 
in anul 1978. modul în care au fost asigurate 
condițiile pentru realizarea pianului de pro
ducție și angajamentelor suplimentare asu
mate de oamenii muncii in întrecerea socia
listă pe anul 1979.

Evidențiind succesele obținute de oamenii 
muncii pe primii trei ani ai cincinalului, ple
nara a subliniat că in centrul activității or
ganelor de conducere colectivă, a muncitori
lor. tehnicienilor și inginerilor, a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, 
trebuie să stea îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a prevederilor planului pe 1979 la toți 
indicatorii. S-a apreciat că trebuie luate mă
surile necesare pentru punerea in funcțiune, 
la termenele stabilite, a noilor obiective eco
nomice. pentru realizarea integrală a produc
ției fizice in sortimentele prevăzute in plan 
și la nivelurile calitative Corespunzătoare.

Plenara a cerut consiliilor oamenilor mun
cii din toate unitățile economice să acorde o 
atenție deosebită folosirii raționale, cu maxi
mum de eficiență, a materiilor prime și ma
terialelor. reducerii consumurilor jție combus
tibili și energi^. inclusiv prin adoptarea de 
tehnologii noi care să determine o diminuare 
simțitoare a acestor consumuri.

Totodată, s-a relevat necesitatea de a se 
hia măsuri hotărite pentru introducerea mai 
rapidă in produc'ie a cuceririlor științei, a re
zultatelor cercetării, a tehnologiilor moderne, 
condiție esențială pentru creșterea eficientei 
economice, reducerea cheltuielilor materiale, 
sporirea productivității muncii, pentru trece
rea la o calitate nouă, superioară a întregii 
activități economice.

Plenara a subliniat importanța generaliză
rii. incepind cu anul 1979. a noului mecanism 
economic, a punerii la baza întregii activități 
economice a principiului autoconducerii mun
citorești și al autogestiunii. în vederea crește
rii mai rapide a valorii nou create, a venitu
lui naț'onal, asigurindu-se astfel dezvoltarea
(Continuare in pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEA UȘESCU

Stimați tovarăși.
Plenara Consiliului Național al 

Oamenilor Muncii a dezbătut pro
bleme importante pentru activita
tea sa viitoare, pentru activitatea 
consiliilor oamenilor muncii, a tu
turor celor ce muncesc, a întregu
lui nostru popor, în vederea înfăp
tuirii neabătute a Programului 
elaborat de Congresul al Xl-lea al 
partidului.

Așa cum este și firesc, trei din 
problemele înscrise pe ordinea de 
zi se referă la activitatea pentru 
îndeplinirea în cele mai bune con
diții a planului de dezvoltare 
economico-âocia'.ă pe anul 1979. 
Avem o bază de pornire bună. 
Sîntem la sfîrșitul celui de-al trei
lea an al cincinalului și se poate 
spune că în acești ani am obținut 
rezultate remarcabile în toate do
meniile de activitate. Pe ansam
blu, planul va fi realizat cu o de
pășire de circa 60 de miliarde lei 
la producția industrială. Avem, de 
asemenea, rezultate bune în agri
cultură și în celelalte sectoare ale 
activității economice și sociale.

Cu toate acestea, nu putem să nu 
menționăm, chiar succint, faptul 
că și în această perioadă, în anul 
1978, s-au manifestat o serie de 
lipsuri și greutăți, ceea ce a avut 
efecte negative asupra realizării în 
bune condiții a planului în anu
mite sectoare de activitate. La a- 
ceasta s-a adăugat și avaria gravă 
produsă în industria chimică, ava
rie ce vă este cunoscută și care 
ne-a creat și ne creează încă o ser e 
de greutăți serioase. Aceasta expli

că și dificultățile pe care le întîm- 
pinăm în aprovizionarea cu gaze 
lichefiate a populației. întreaga in
stalație de la Pitești care producea 
asemenea gaze a fost scoasă din 
funcțiune și, cu tot importul supli
mentar de gaze lichefiate, nu reu
șim să acoperim pe deplin necesi
tățile. Menționez aceasta pentru că 
trebuie să atragem atenția tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii să 
acorde o atenție mult mai mare 
întreținerii și bunei funcționări a 
tuturor instalațiilor și mașinilor. 
Orice neatenție, orice neglijență 
pot provoca nu numai pagube se
rioase întreprinderilor respective, 
ci și greutăți în întreaga economie, 
dificultăți în satisfacerea unor ne
cesități ale oamenilor muncii.

Deci, vorbind de realizările pe 
care le-am obținut în primii 3 ani 
ai cincinalului, de realizările pe 
1978, trebuie să ținem seama și de 
neajunsurile și lipsurile manifesta
te. pentru a lua toate măsurile in 
vederea lichidării lor în 1979, pen
tru îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a planului pe anul urmă
tor.

De altfe1. se poate spune că planul 
pe 1979 este hotărîtor pentru înde
plinirea întregului cincinal. Pe lin
gă prevederile privind creșterea 
producției, a productivității muncii 
și a . celorlalți indicatori, avem de 
realizat un volum imens de inves
tiții industriale și sociale ; . trebuie 
să asigurăm punerea în producție a 
cîtorva sute de noi capacități de 
producție, dintre care cîteva com
plexe mari in domeniul chimiei.

metalurgiei, al construcțiilor de 
mașini și altele.

Iată de ce. în centrul activității 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, a consiliilor oamenilor 
muncii, a colectivelor din între
prinderi, a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, a tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. trebuie să stea înfăptui
rea neabătută a prevederilor pia
nului pe anul viitor, la toți indica
torii și în toate domeniile !

Avem realizate in condiții mai 
bune pregătirile pentru înfăptuirea 
planului pe 1979, finind seama că 
prevederile sale se cunosc cu 6 luni 
înainte. Există condiții să se poată 
trece de la începutul anului, din 
prima zi, la înfăptuirea în bune 
condiții a planului.

Avem condiții mai bune decît anul 
trecut pentru înfăptuirea planului, 
inclusiv în ce privește soluționarea 
problemelor aprovizionării tehnico- 
materiale.

Totodată, trebuie spus că mai 
sînt unele probleme de soluționat, 
mai cu seamă în ce privește reali
zarea de către unele întreprinderi 
a diferitelor subansamble sau sub
produse care au un rol important 
în desfășurarea activității economi
ce. In intervențiile mele în cursul 
discuțiilor, m-am referit la necesi
tatea de a se lua măsuri serioase 
pentru ca, în toate întreprinderile, 
producția planificată să se realizeze 
la timp și de calitate corespunză
toare — de aceasta depinzînd buna 
desfășurare a activității economice 
în ansamblu. Avem asigurate ma
teriile prime de bază necesare des

fășurării normale a producției, de
sigur, corespunzător consumurilor 
stabilite în normele tehnice. Tre
buie să avem în vedere că orice de
pășire a consumurilor, orice risipă, 
orice rebuturi înseamnă diminua
rea cantităților de materii prime și 
materiale necesare activității de 
producție generale. De aceea atrag 
foarte serios atenția tuturor consi
liilor de conducere — de la minis
tere pînă la întreprinderi — tutu
ror colectivelor de oameni ai mun
cii, să se acorde o atenție deosebi
tă folosirii raționale, cu maximum 
de economie, a materiilor prime și 
materialelor, realizării la timp a 
producției în fiecare întreprindere 
pentru a nu se crea greutăți acti
vității în alte unități.

Este necesar, de asemenea, să 
acordăm o mai mare atenție redu
cerii consumurilor de combustibil 
și energie. Vă este cunoscut că în 
anul viitor prețurile la petrol pe 
plan mondial vor cunoaște o creș
tere de 15 la sută. Știți, de aseme
nea, că noi importăm o cantitate 
mare de petrol, mai mult de 50 la 
sută din necesarul economiei na
ționale. Fără îndoială, creșterea 
prețurilor ne va crea și nouă pro
bleme serioase — așa cum creează 
tuturor statelor importatoare de 
petrol. De aceea, se impune să ac
ționăm cu toată hotărîrea pentru în
făptuirea măsurilor de reducere a 
consumurilor de combustibil și 
energie, inclusiv prin adoptarea de 
tehnologii noi, mai perfecționate. 
Am discutat în ultimul timp aces
te probleme — ele vă sînt 'cunos
cute. Au fost stabilite programe de

măsuri pentru reducerea generală 
a consumurilor materiale. La expo
ziția organizată cu cîteva săptă- 
mîni în urmă, s-au pus în evi
dență multe posibilități și inițiative 
valoroase în acest sens, inclusiv în 
ce privește combustibilul și ener
gia. Aceste inițiative, realizările lo
cale trebuie să fie generalizate, a- 
plicate larg în întreaga economie

Este, de asemenea, necesar să 
acționăm cu mult mai multă fermi
tate pentru realizarea sarcinilor 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului cu privire la trecerea la 
o calitate nouă, superioară în toate 
domeniile de activitate. Desigur, 
aceasta presupune o preocupare te
meinică pentru afirmarea largă a 
revoluției tehnico-științifice, pentru 
introducerea mai rapidă în produc
ție a cuceririlor științei, a rezulta
telor cercetării, a tehnologiilor noi. 
Pe această bază să asigurăm ridi
carea nivelului tehnic și a calității 
întregii activități economice. Tre
buie să înțelegem bine că în actua
la situație internațională, în condi
țiile dezvoltării rapide a tehnicii și 
științei, orice întîrziere în Introdu
cerea rapidă în producție a rezul
tatelor cercetării, a noilor tehnolo
gii înseamnă rămînerea în urmă 
în dezvoltarea economico-socială. 
Or, noi nu numai că nu trebuie 
să rămînem în urmă, dar, fiind 
o țară în curs de dezvoltare și do
rind ca în următorul cincinal să 
depășim acest stadiu, trebuie să 
acționăm pentru dezvoltarea eco
nomiei intr-un ritm chiar mai
(Continuare in pag. a III-a)

Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România privind 

majorarea pensiilor unor invalizi și accidentați 
de război

tN PAGINA A V-A

AU ÎNDEPLINIT PLANUL 
PE TREI ANI Al CINCINALULUI

Industria județului Buzău
Oamenii muncii din întreprinde

rile industriale ale județului Buzău 
au indeplinit, cu 11 zile mai devre
me. sarcinile de olan pe primii 
trei ani ai actualului cincinal, 
creindu-și condiții ca pină la sfir- 
șitul acestei luni să realizeze o 
producție industrială suplimentară 
de peste 400 milioane lei. concre
tizată in 98 300 tone țiței. 17 000 
tone plase sudate. 10 000 mo tim- 
plărie metalică. 5 000 mc panouri 
mari din beton armat. 2.5 milioane 
bucăți blocuri ceramice și cărămizi. 
2 000 mc cherestea din rășinoase 
si alteie.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae 
Ceausescu, de Comitetul județean 
Buzău al P.C.R.. se spune :

Succesul pe care vi-1 aducem as
tăzi la cunoștință este expresia

profundei recunoștințe a colective
lor de muncă din industria județu
lui. a tuturor locuitorilor din aceas
tă parte a tării față de sprijinul 
neprecupețit pe care conducerea 
partidului și statului, dumneavoas
tră personal ni-1 acordați perma
nent. cu deosebită generozitate.

Exprimindu-ne incă o dată ade
ziunea deplină fată de politica 
științifică clarvăzătoare a partidu
lui și statului nostru, ne angajăm 
să acționăm cu fermitate si abne
gație pentru înfăptuirea exemplară 
a planului in următorii doi ani ai 
cincinalului. sporindu-ne astfel 
contribuția la realizarea programu
lui suplimentar de dezvoltare eco
nomi co-socială a României, adoptat 
de Conferința Națională a parti- 
du'ui.

Industria județului Bistrița-Năsăud
Același important succes au ob

ținut si oamenii muncii, români, 
maghiari și geimani. din industria 
județului Bistrița-Năsăud. Ei au 
realizat prevederile înscrise in ola
nul producției industriale oe primii 
3 ani din cincinalul 1976—1980. in 
ziua de 20 decembrie, calcule pre- 

! liminare arătind că in timpul ră
mas oină la sfirsitul anului se va 
putea realiza o producție supli
mentară in valoare de peste 84 mi
lioane lei. Aceasta va ,'i concreti
zată. intre altele, m 426 tone con
strucții metalice. 388 tone piese 

, turnate din fontă. 12 756 mii mp 
hirtie. 3 357 mii mp textile nețe.su- 
te. 148 mii unități cahle teracotă, 
942 tone carne, 24 419 hl lapte.

In telegrama adresată cu acest pri
lej. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al partidului, pre
ședintele Republicii, de către comi
tetul județean de partid se subli
niază :

Sub puternicul imbold al hotări- 
■ rilor adoptate la recenta sesiune

solemnă comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. Consiliului National al 
Frontului Unității Soc.aiiste Și 
Marii Adunări Naționale, al hotărî- 
rilor Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 19 decembrie 
a.c„ al sarcinilor mobilizatoare ce 
ne revin din planul si bugetul de 
stat pe 1979. avind mereu drept 
ghid prețioasele dumneavoastră in
dicații. oamenii muncii — români, 
maghiari și germani — in frunte cu 
comuniștii, sint ferm hotâriti. iu
bite tovarășe secretar general, să z 
acționeze cu toată energia pentru 
transpunerea in viață a acestui 
program. Avind mereu în față 
exemplul dumneavoastră, de patriot 
înflăcărat, luptător neobosit pentru 
binele si prosperitatea acestui 
neam, vom munci cu și mai multă 
abnegație, pentru a ne aduce astfel 
contribuția la inflorirea României 
socialiste, la prosperitatea intregii 
noastre națiuni.

însemnele înnoirii 
pe stema județului
Pe drum, tovarășul 

de compartiment îmi 
povestise îndelung și 
cu neascunsă căldură 
despre orașul în ca- 
re-și petrecuse anii 
de școală — „străve
chea și domoala Bis
triță": clădirea impu
nătoare a liceului „Li- 
viu Rebreanu", parcul 
cu veverițe, care co
boară din copaci și-ți 
iau nuca din mină, 
căsuțele mici din se
colul XVI, cărora li se 
spune cu tandrețe 
„șugălete", tălăngile 
turmelor din jur ce 
se aud în amurgurile 
de vară pină-n cen
tru. „Cunosc Bistrița 
ca-n palmă", mi se 
lăudase el, oferindu-se 
să-mi fie ghid.

Trenul oprise, pasa
gerii părăseau vagoa
nele. iar tovarășul meu 
de drum era nedume
rit. „S-o fi mutat 
gara. Aici, în stingă, 
era pășune..." și-mi 
arătă spre halele de 
beton in construcție, 
dincolo de care se ri
dicau coșuri fumegin- 
de, printre macarale. 
In spatele gării forfo
tind de oameni in 
salopete, grăbiți spre 
autobuze, ghidul meu 
din tren a cerut, pri
mele... informații, a- 
flînd că autobuzul 
cutare merge la șan
tierul „Electrodistri- 
bloc", cutare la „Plat
formă". „De fapt, a 
încercat el să iasă 
din încurcătură, vreau 
să merg în centru". 
„Pentru noul centru 
civic, luați autobuzul. 
Spre centrul vechi, pu
teți ajunge de-a drep
tul, prin strada De- 
cebal".

Interlocutorul meu 
mai întreabă de cîte
va ori. „E de nerecu
noscut — exclamă. 
Acum cîțiva ani...". 
De ce se mira ? 
Doar in fiecare an, 
in fiecare lună chiar, 
străvechea Bistriță se 
înnoiește cu ceva, 
scurtează distantele ce

mai despart incă ju
dețul de zonele mai 
dezvoltate ale tării din 
punct de vedere, eco
nomic. Iar nucleul a- 
cestor puternice acce
lerații il constituie tină- 
ra industrie bistrițeană. 
rod al politicii parti
dului din acești ani.

Anii socialismului 
au găsit o Bistriță pa
triarhală, cu o „pu
tere economică" alcă
tuită din cîteva ate
liere de fierărie, pive, 
sfori, prăvălii unde se 
vindea „țucur" și cîr- 
cîumi cu vinars. în
cercăm o „reconstitui
re" a trecutului Bis
triței prin prisma 
producției industriale 
din 1938. în anul 1950, 
acea producție se rea
liza in 167 de zile: in 
1970 — in 48 de zile ; 
în 1975 — în 24 de 
zile ; in 1978 — in 11 
zile. Iar în 1980 se va 
realiza în numai 4 zile. 
O creștere de peste 91 
de ori.

...Dacă pe fosta pă
șune de oi, ale căror 
tălăngi se auzeau 
pină-n centru, nu s-ar 
roti macaralele, semn 
că pe platforma indus
trială a Bistriței se 
mai construiește, dacă 
n-ar trece gifiind au
tobasculantele uriașe, 
ai zice că întreprinde
rile de aici au fost aici 
de cind lumea. In
cepind cu cea mai 
„veche", NETEX, in- 
trată-n funcțiune in 
1972. Inginera Angeli
ca Crețu (în 1971 a 
venit aici ca stagiară) 
ne-o prezintă succint:

— E unică în țară, 
deocamdată, înzestrată 
cu utilaje dintre cele 
mai moderne ; din 
materiale textile se
cundare produce tex
tile nețesute pentru 
industriile de automo
bile, confecții, con
strucții : de la intra
rea in funcțiune, pro
ducția a crescut de 
peste șase ori. Sute de 
tineri au crescut odată 
cu tînăra Întreprinde
re, și-au făurit aici un

nou destin, acela de 
muncitor.

Față-n față se află 
Combinatul industrial 
pentru construcții de 
mașini Bistrița, despre 
care se spune pe bună 
dreptate că s-a năs
cut... matur, 'judecind 
după startul bun al 
Întreprinderii de utila
je industriale.

— Se-ntorc acasă 
bistrițenii — ne spune 
maistrul loan Thail, 
secretarul comitetului 
de partid al combina
tului, vorbind despre 
formarea nucleului de 
specialiști. Se-ntorc 
din centrele muncito
rești de tradiție din 
întreaga țară. El insuși 
bistrițean, a revenit 
din Hunedoara : mais
trul Vasile Nilas și lă
cătușul Zilahi Iosif — 
din Cluj. inginerul 
Nicolae Viciu — din 
Ploiești. Români, ma
ghiari, germani, vor
bind aceeași limbă — 
limba muncii și a 
creației — înfrățiți pe 
temeiul trainicei ega
lității in drepturi, 
bucurindu-se laolaltă 
de bunurile făurite 
laolaltă. Este in con
tinuare nevoie aici de 
noi și noi specialiști, 
căci combinatul se află 
încă in construcție. 
Recent a intrat in 
funcțiune prima capa
citate a fabricii meca
nice, se află pe „con- 
veier" fabricile de uti
laj textil, de produse 
electrotehnice, de ca
bluri electrice, de acu
mulatori. de utilaje 
pentru automatizare, 
de piese turnate și for
jate. Combinatul pro
duce. combinatul se 
construiește. Oamenii 
lucrează, oamenii se 
pregătesc.

...Tradiționalul gust 
pentru frumos al bis- 
trițeanului capătă în 
zilele noastre noi va
lențe. Tînăra Ana Mi- 
huț, fostă țărancă din 
comuna Urlu, a indră-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI NATIUNAL AL OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag. I)
mai accelerată a forțelor de producție, cit și ridicarea 
nivelului de trai material și spiritual al întregului 
popor.

Plenara a relevat necesitatea asigurării tuturor con
dițiilor pentru extinderea, in anul 1979, a reducerii 
săptămînii de lucru. In acest scop vor fi luate toate 
măsurile -tehnico-economice și organizatorice pentru 
buna desfășurare a producției și a muncii, pentru în
deplinirea in condiții de calitate a sarcinilor de pro
ducție.

Plenara a arătat că înfăptuirea exemplară a sarci
nilor stabilite de Congresul al XI-lea șț Conferința 
Națională ale partidului privind dezvoltarea econo- 
mico-socială a tării reclamă perfecționarea continuă 
a organizării și conducerii întregii activități, lărgirea 
democrației și participarea tot mai activă a oameni
lor muncii la activitatea de conducere, creșterea ro
lului clasei muncitoare în toate organismele de con
ducere colectivă. Aceasta impune, de asemenea, per
fecționarea activității Consiliului Național, a Biroului 
Executiv, a tuturor consiliilor oamenilor muncii, pen
tru a-și îndeplini tot mai bine rolul și răspunderile 
ce le au în organizarea și desfășurarea activității eco- 
nomico-sociale.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a 
dat o înaltă apreciere activității neobosite desfășurate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu in fruntea partidului 
și statului, contribuției sale fundamentale la elaborarea 
și înfăptuirea întregii politici interne și externe a 
României socialiste, politică ce corespunde in cel mai 
inalt grad intereselor supreme ale patriei noastre so
cialiste, aspirațiilor de bunăstare, pace și progres ale 
întregului popor. în cuvîntul lor, participants ,a 
dezbateri au subliniat că activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie un minunat exemplu de promo

Din cuvîntul participantilor 
la dezbateri

Lutnd cuvîntul, tovarășul MjrcgQ 
Baltazescu 3 spus: Ca lucrător 
care muncește în adîncurile minei 
Vulcan, vă rog să-mi permiteți să 
adresez Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, președintelui acestui 
important forum muncitoresc, to
varășul Nicolae Ceaușescu, un 
fierbinte salut de „Noroc bun“ din 
partea minerilor din Vulcan și din 
întregul nostru bazin carbonifer. 
Vorbitorul a exprimat întreaga ade
ziune la politica externă a partidu
lui și statului, la poziția exprimată 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care co
respund întru totul aspirațiilor și in
tereselor fundamentale ale poporului 
nostru, cauzei socialismului, colabo
rării și păcii in lume.

Grija partidului și statului nostru 
pentru creșterea continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii — a 
arătat in continuare vorbitorul — 
este oglindită și de măsurile adop
tate recent de Comitetul Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al parti
dului privind mărirea alocației de 
stat pentru copii, fondurile necesare 
acestor majorări asigurîndu-se prin 
reducerea cheltuielilor militare. A- 
eeaetă măsură nu va afecta dotașea 
corespunzătoare a forțelor noastre 
armate. întărirea capacității lor de 
luptă, asigurarea condițiilor necesare 
apărării patriei, independenței și su
veranității ei.
‘ Avem mereu vii în mintea și ini
mile noastre mombntele din luna no
iembrie a anului trecut, cind condu
cătorul iubit al partidului și statului 
nostru ne-a vizitat mina, s-a intere
sat îndeaproape de condițiile noastre 
de muncă și de viață- Doresc ca și 
de la această tribună să exprim mul
țumirea noastră profundă pentru 
grija deosebită pe care conducerea 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, o poartă mineri
lor, tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră.

Am studiat cu atenție materialele 
supuse dezbaterii, măsurile preconi
zate pentru organizarea mai bună a 
întrecerii, pentru funcționarea exem
plară a adunărilor generale, a consi
liilor oamenilor muncii. Experiența 
noastră arată că numai prin con
tribuția fiecăruia dintre noi se poate 
realiza acest lucru. Atunci cind s-a 
pornit o largă consultare a minerilor, 
a specialiștilor pentru găsirea unor 
noi soluții de dezvoltare a minei, 
pentru creșterea capacității de pro
ducție, asigurarea și pregătirea ca
drelor, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și creșterea gradului de 
securitate în subteran, fiecare mem
bru al consiliului oamenilor muncii a 
acționat concret, a făcut parte din 
colective de studii, și-a adus con
tribuția la acțiunea de mecanizare 
și dezvoltare a minei, de sporire în 
perspectivă a producției de cărbune. 
Ne-am confruntat insă și cu o sea
mă de greutăți și neajunsuri, care 

• au frinat îndeplinirea unor indica
tori de plan, incepind cu producția 
fizică de cărbune. înlăturarea mul
tora dintre ele stătea in puterea 
noastră. Rezultă, deci, că mai avem 
încă multe de făcut pentru a cu
prinde mai bine activitatea, a acționa 
mai ferm, în spirit revoluționar, 
muncitoresc, pentru lichidarea 
neajunsurilor.

Exprimîndu-și acordul cu măsurile 
preconizate in materialele prezentate 
plenarei, vorbitorul a propus, în fi
nal, permanentizarea practicii folo
site in unele unități ca organele de 
conducere colectivă să folosească, de 
regulă, cadrul organizatoric pe linie 
sindicală, adunările lunare ale gru
pelor, pentru a informa cu regu
laritate pe cei ce muncesc asupra 
deciziilor adoptate, asupra modului 
în care se înfăptuiesc hotăririle 
adunărilor generale. S-ar asigura 
astfel o mai bună cunoaștere de că
tre muncitori a problemelor, anga
jarea lor mai activă în soluționarea 
acestora.

Participarea în mod creator și cu 
răspundere a muncitorilor la dezbate
rea tuturor problemelor întreprinde
rilor, la elaborarea și fundamentarea 
măsurilor, critica exigentă a lipsuri
lor și neajunsurilor ce mai există — 
a subliniat în cuvîntul său tovarășul 
Gheorghe Rădulescu - au 
făcut să crească eficiența întregii 
noastre activități pentru înfăptuirea 
importantelor obiective ce revin uni
tăților economice din cadrul Centralei 
industriale de metale neferoase 
Slatina în actualul cincinal, tn anul 
1978. colectivele de oameni ai muncii 
din centrala noastră au realizat o 
producție suplimentară de peste 110 
milioane lei. De asemenea, pe primii 
trei ani ai cincinalului, producția in
dustrială a fost depășită cu peste 672 
milioane lei. O atenție deosebită am 
acordat-o laturii calitative a mun
cii noastre. Astfel, numai ca urmare

a ridicării gradului de prelucrare a 
metalului și realizării unor sorti
mente de calitate superioară, valoarea 
pe tona de aluminiu a crescut cu 
387 lei, comparativ cu anul 1975, iar 
laminatele din aluminiu cu 574 lei la 
fiecare tonă. Prin realizarea progra
melor de măsuri complexe, la întoc
mirea cărora și-au adus aportul un 
mare număr de oameni ai muncii din 
centrala noastră, s-au putut realiza 
condițiile pentru reducerea duratei 
săptăminii de lucru Ia patru din în
treprinderile centralei noastre.

Sarcinile noastre de plan pentru 
anul 1979 — a subliniat, vorbitorul — 
reflectă pe deplin orientările Con
gresului al XI-lea al P.C.R. și ale 
Programului suplimentar de dezvolta
re economico-socială a țării adoptat 
de Conferința Națională a partidului. 
Ele. sînt bine cunoscute de fiecare În
treprindere, pînă la fiecare loc de 
muncă și sînt fundamentate în pro
ducția fizică cu destinație certă pen
tru nevoile interne și la export.

Prin întreaga sa construcție, pla
nul pe 1979 se integrează organic in 
ansamblul de măsuri privind perfec
ționarea întregului sistem de indica
tori economico-sociali. Corelarea 
strînsă a prevederilor de plan cu bu
getele de venituri și cheltuieli ale 
Întreprinderilor, cu-. noul-.sis.tem,,. de 
formare a fondurilor și de repartiza
re a beneficiilor creează pretnise pen
tru aplicarea efectivă a principiilor 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii. face să crească răspunderea 
colectivelor de oameni ai muncii în 
execuția exemplară a prevederilor de 
plan, în obținerea de rezultate econo
mice superioare.

Sîntem conștienți — a spus In con
tinuare vorbitorul — că în activita
tea noastră avem și unele lipsuri. în 
special pe linia reducerii consumuri
lor specifice la energie electrică și a 
costurilor de producție.

Pentru eliminarea neajunsurilor 
care mai există în activitatea noastră, 
vom acționa pentru promovarea mai 
fermă a progresului tehnic, pentru 
dezvoltarea puternică a cercetării 
științifice și aplicarea ei în produc
ție, pentru utilizarea eficientă a po
tențialului tehnic și uman din toate 
întreprinderile centralei noastre.

Ca reprezentant al colectivului de 
oameni ai muncii de la întreprinde
rea de vagoane Arad, tovarășul 
Traian Berbecaș 8 exprimat 
deplina aprobare de care s-a bucurat 
în întreprindere și în iudeț, la fel ca 
în ' întreaga noastră patrie, poziția 
adoptată de delegația română, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea de la Moscova.

încă o dată, a subliniat vorbitorul, 
neobosita activitate, susținută în a- 
vantajul prosperării patriei, a ridi
cării nivelului de trai al întregului 
popor, a confirmat pe deplin strălu
citele dumneavoastră calități de con
ducător al partidului si statului 
nostru. iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu.

Referindu-se în continuare- la mă
surile adoptate pe linia adîncirii de
mocrației muncitorești, s-a subliniat 
faptul că oamenii muncii arădeni își 
aduc, zi de zi. o contribuție tot mai 
însemnată la activitatea de autoges- 
tiune si autoconducere a întreprin
derilor.

în întreprinderea de Vagoane, acti
vitatea consiliului oamenilor muncii 
se desfășoară cu participarea fruc
tuoasă a reprezentanților oamenilor 
muncii. La toate problemele supuse 
analizei, muncitorii și-au spus cuvm- 
tul. au făcut propuneri vizînd 
transformarea cantității într-o nouă 
calitate, care, în mare parte, s-au ma
terializat in obținerea unor, succese 
calitativ superioare anilor precedenți. 
Preocupările consiliului oamenilor 
muncii din întreprindere s-au concen
trat asupra modernizării producției, 
ușurării efortului fizic, creșterii 
productivității muncii, măririi pro
ducției de vagoane, diversificării a- 
cesțeia prin introducerea în fabricație 
a unor vagoane de tren și metrou 
cu inalte caracteristici tehnice. Tre
buie să arătăm însă că unitatea s-a 
confruntat cu unele greutăți care au 
produs dificultăți în pregătirea docu
mentației tehnice si lansării în fabri
cație a produselor noi. Colectivul în
treprinderii de vagoane Arad depune 
eforturi stăruitoare pentru a elimina 
aceste neajunsuri, astfel ineît prin 
măsurile tehnice si organizatorice 
adoptate să asigure realizarea indica
torilor economici ai anului 1979. in 
mod deosebit a indicatorilor produc
ției fizice si nete, sporirea beneficiu
lui.

în continuare, vorbitorul a prezen
tat modul cum se traduce planul de 
modernizare a întreprinderii inițiat 
în urma vizitei in uzină a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Astfel, în cadrul 
întreprinderii s-a însușit cu bune re
zultate fabricarea utilajului tehnolo
gic, care va fi extinsă în.cursul anu
lui 1979. cind va fi dată în folosință 
o nouă hală, special amenajată în

vare consecventă a hotăririlor Congresului al XI-lea. 
a prevederilor Programului partidului, de slujire de
votată a intereselor fundamentale ale poporului român 
și înfloririi României socialiste, a cauzei generale a 
socialismului, progresului social, destinderii și păcii in 
lume.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii 
și-a exprimat adeziunea unanimă față de activitatea 
desfășurată de delegația țării noastre, de secretarul ge
neral al partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, din 22—23 noiembrie a.c., 
apreciind că ea corespunde întru totul mandatului în
credințat, politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru.

Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii a 
reafirmat și cu acest prilej hotărirea neabătută a or
ganelor de conducere colectivă, a oamenilor muncii de 
a milita neobosit, strins uniți in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea exemplară a întregii politici in
terne și externe a partidului și statului nostru, pentru 
îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului pe 
1979 și pe întregul cincinal, pentru realizarea Progra
mului partidului de ridicare a patriei pe culmi tot mai 
înalte de bunăstare și progres.

Participanții la plenară au aprobat, in unanimitate, 
documentele supuse dezbaterii.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, președintele Consi
liului Național al Oamenilor Muncii.

acest scop. De asemenea, este în curs 
de finalizare o nouă hală pentru mă
rirea producției de boghiuri..

In încheiere, vorbitorul a cerut ca 
îndatoririle vicepreședinților din ca
drul consiliilor oamenilor muncii să 
fie mai bine precizate pentru mări
rea responsabilității acestora în re
zolvarea problemelor de autocondu
cere si autogestiune muncitorească.

Consiliul de conducere al Ministe
rului Industriei Chimice, a spus in 
cuvîntul său tovarășul Mihail FIo-
rescu. a trecut operativ la transpu
nerea în viață a Hotărîrii Comitetu
lui Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la perfecționarea or
ganizării și activității consiliilor oa
menilor muncii, organizarea temeini
că a conducerii colective din centra
lele și întreprinderile sale, asigurînd 
cadrul organizatoric necesar desfășu
rării in bune condiții a activității 
economice în toate unitățile. în acest 
sens, vorbitorul a arătat că numărul 
de oameni ai muncii antrenați în 
conducerea colectivă din centrale și 
întreprinderi a crescut la 2 519. din 
care 933 sînt muncitori direct din 
producție, iar 414 sînt femei. Minis
trul industriei chimice a relevat, de 
asemenea, participarea largă a mun
citorilor, maiștrilor, tehnicienilor și 
inginerilor la dezbaterea realizărilor 
pe primul semestru al anului 1978, 
subliniind că ea s-a concretizat în- 
tr-un număr de 10 380 propuneri, din 
care au fost realizate operativ 5 422, 
iar restul urmînd să-și găsească re
zolvarea ulterioară.

Ținînd seama de faptul că planul 
pe anul 1979 prevede creșteri ale 
producției industriale cu 18,3 la Sută 
față de sarcinile pe 1978, în special 
în subramurile petrochimie, fire și 
fibre sintetice. îngrășăminte chimice, 
conducerile colective din centrale și 
întreprinderi — a arătat vorbitorul 
— s-au angajat ca sarcinile de plan 
să fie înfăptuite la toți indicatorii, 
să elimine cauzele care au determi
nat unele nerealizări pe anul în curs, 
în ce privește planul de investiții al 
industriei chimice, în el sînt cuprinse, 
pentru anul 1979, peste 340 obiective 
productive, din care unele prioritare 
pentru economia națională, cum sînt 
cele de pe platformele combinatelor 
petrochimice Midia, Borzești, Telea- 
jen, Pitești și Timișoara.

Evidențiind rolul adunărilor gene
rale ale oamenilor muncii care vor 
dezbate, în ianuarie—februarie 1979, 
probleme de importanță hotăritoare 
pentru bunul mers al producției, 
vorbitorul a spus :

Pregătirea temeinică a acestor a- 
dunări, antrenarea la dezbateri a tu
turor oamenilor muncii din atelie
rele și secțiile de producție ale in
dustriei chimice, creează premisele 
luării unor hotărîri de importanță 
deosebită pentru bunul mers al pro
ducției. Atenția noastră se concen
trează în direcția întăririi ordinii și 
disciplinei în întreprinderi, respectă
rii cu strictețe a, instrucțiunilor teh
nologice de funcționare a instalații
lor și a normelor de securitate, su
pravegherii stricte a funcționării in
stalațiilor, care să elimine provoca
rea accidentelor tehnice.

S-au luat măsuri pentru completa
rea programelor prioritare in vede
rea perfecționării organizării produc
ției și a muncii, ridicarea pregătirii 
profesionale a forței de muncă, pen
tru utilizarea intensivă a tuturor ca
pacităților și suprafețelor de pro
ducție, încărcarea utilajelor tehnolo
gice, a instalațiilor la nivelul indi
cilor stabiliți prin sarcinile de plan, 
scurtarea perioadei de atingere a pa
rametrilor proiectați și altele.

Vorbitorul a relevat apoi rolul 
deosebit de important ce revine or
ganelor colective de conducere în a- 
sigurarea condițiilor necesare gene
ralizării în această ramură a săptă
mînii de lucru reduse, arătând că în 
anul 1979 de această măsură vor be
neficia 90,4 la sută din numărul to
tal al celor ce lucrează în industria 
chimică.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
oamenii muncii din industria chimi
că s-au angajat în ampla mișcare a 
întrecerii socialiste, hotărîți să contri
buie. alături de întregul popor, la 
asigurarea și satisfacerea la un nivel 
superior a cerințelor economiei, la 
ridicarea nivelului de trai al întregu
lui popor.

Am deosebita cinste și bucurie să 
dau glas gîndurilor și sentimentelor 
de adincă recunoștință și mulțumire 
ale tuturor oamenilor muncii, români 
și maghiari, din județul Covasna — în
frățiți în muncă și idealuri — față 
de conducerea partidului, față de 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ce ați 
făcut și faceți in vederea dezvoltării 
echilibrate și multilaterale a tuturor 
județelor patriei, a creșterii nivelului 

de trai material și spiritual al tuturor 
fiilor României socialiste, fără deose
bire de naționalitate — a spus în cu- 
vintul său tovarășa SzabO I TI 110.

Toți oamenii muncii din județul 
Covasna — asemenea întregului nos
tru popor — dau o înaltă apreciere 
și susțin intru totul politica internă 
și externă a partidului, concluziile 
strălucite ale analizei științifice, pro
fund realiste prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu asupra vieții in
ternaționale. asupra raportului de for
te și tendințelor care se confruntă in 
epoca contemporană, își exprimă pro
funda satisfacție pentru marile reali
zări dobindite de partidul și statul 
nostru în afirmarea politicii de pace 
și colaborare cu toate națiunile lumii, 
pentru contribuția adusă la soluțio
narea problemelor actuale complexe 
ale omeniri i.

Aniversarea a șase decenii de la 
formarea statului național unitar ro
mân a găsit județul Covasna într-o 
puternică dezvoltare economico-so
cială, cu un ritm înalt de creștere a 
bazei tehnico-materiaie a industriei, 
agriculturii și celorlalte ramuri, cu o 
bogată viață spirituală. Numai în ul
timii zece ani, producția industrială 
a crescut de patru ori — intr-un ritm 
mediu anual de 14,9 la sută.

Onorindu-și angajamentul luat, 
oamdnii muncii din județ au raportat 
cu două luni mai devreme îndeplini
rea prevederilor pe primii trej ani ai 
cincinalului, ceea ce permite ca, pînă 
la finele anului, să se obțină o pro
ducție industrială suplimentară de 
1,2 , miliarde lei, concretizată intr-un 
volum important de produse necesare 
economiei naționale.

Colectivul de muncă al întreprin
derii textile „Oltul**  din Sf, Gheorghe, 
care s-a situat nu de puține ori in 
primele rinduri ale întrecerii socia
liste, este hotărit să răspundă cu 
cinste și in 1979 sarcinilor majore ce 
îi revin, muncind cu dăruire și pa
siune, cu responsabilitate și deplină 
angajare pentru înfăptuirea și depă
șirea planului și a angajamentelor 
asumate.

Acționînd cu hotărire, în conti
nuare, pentru perfecționarea stilului 
și metodelor de muncă ale consiliu
lui oamenilor muncii, pentru crește
rea eficienței deciziilor adoptate in 
cadrul organismelor de conducere co
lectivă ale întreprinderii — a spus 
în încheiere vorbitoarea — mă anga
jez — asemeni întregului nostru co
lectiv de muncă — să nu precupețesc 
nici un efort pentru a transpune in 
viață mărețele obiective ale actualu
lui cincinal, fiind deplin conștientă că 
ele conduc la bunăstarea și fericirea 
tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră, fără .deosebire de naționali
tate, la propășirea și înflorirea scum
pei noastre patrii, România socialistă.

Exprimînd adeziunea deplină a co
lectivului de oameni ai muncii, din 
Trustul de construcții industriale 
București, la politica internă și ex
ternă a partidului si statului nostru, 
tovarășul Gheorghe Marinescu 
a spus : Sîntem mîndri de activitatea 
desfășurată de delegația României, în 
frunte cu dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al. Tratatului. ..de la Varșovia, pentru 
acțiunea dumneavoastră dinamică, re
voluționară. pentru toate inițiativele 
creatoare pe care le promovați neobo
sit in vederea întăririi in continuare 
a independentei și suveranității 
României, pentru destindere și coope
rare internațională, pentru progresul 
întregii omeniri, pentru pace.

Noi. constructorii, a subliniat vor
bitorul în continuare, sîntem hotă- 
riți să executăm cit mai multe edi
ficii industriale, locuințe, lucrări so- 
cial-culturale, temelie trainică a 
noii noastre societăți. De aceea, spri
jinim cu toată ființa poziția partidu
lui și statului nostru de a nu da alte 
destinații venitului național și a . re- 
aliza integral programul de investiții 
aprobat de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Vorbitorul s-a referit apoi la expe
riența consiliului oamenilor muncii 
care a acționat cu fermitate pentru 
realizarea 7la timp și, in unele cazuri, 
pentru devansarea punerii în func
țiune a unor capacități de producție. 
Astfel, membrii consiliului răspund 
direct de cite un obiectiv industrial 
și raportează permanent în fața or
ganismului colectiv de conducere 
asupra modului în care Îndeplinesc 
sarcinile încredințate. Ca urmare a 
alegerii in consiliu a unui număr mai 
mare de muncitori care lucrează ne
mijlocit in producție, au crescut spi
ritul revoluționar, muncitoresc, grija 
și răspunderea față de valorificarea 
superioară a rezervelor existente. 
Astfel, a fost îndeplinit planul pe 
1978. realizindu-se cu același număr 
de oameni o producție suplimentară 
în valoare de circa 140 milioane lei 
față de 1977. Totodată, au fost puse in 
funcțiune, în acest an, 73 de obiecti
ve și capacități de producție, intre 
care Fabrica de țevi sudate din Zim- 
nicea. oraș atit de încercat în martie 
1977 și unde în mai puțin de 2 ani 
s-a realizat o platformă industrială.

Prezentînd aceste realizări — a 
spus vorbitorul — doresc să arăt că 
in activitatea noastră se manifestă 
și unele neajunsuri. Ne confruntăm 
încă cu manifestări de indisciplină în 
rindul unor lucrători, nu avem întot
deauna o bună aprovizionare tehnico- 
materială, nu toate utilajele sînt fo
losite la capacitatea lor ; ne-am 
preocupat insuficient de poli
calificarea oamenilor muncii. Cunos- 
cind aceste probleme și aplicînd in
dicațiile cu privire la îmbunătățirea 
stilului de muncă colectiv, am anali
zat cu responsabilitate muncitorească 
cauzele nerealizărilor și am stabilit, 
împreună cu toți factorii din trust, 
măsuri pentru înlăturarea neajunsu
rilor. Ca răspuns la chemarea de a 
da în 1979 o producție suplimentară 
de 10—15 miliarde lei, ne angajăm să 
obținem pește plan o producție de 
construcții și montaj In valoare de 80 
milioane lei.

Pentru anul 1979 vom pune un ac
cent deosebit, în cadrul întrecerii so
cialiste, pe generalizarea acordului 
global, intensificarea muncii politice 
in rindul colectivului în vederea ridi
cării nivelului conștiinței socialiste.

Vă rog să-mi îngăduiți, a spus în 
cu vin tul său tovarășul RonWil
Lupaș, 
lectivului 
tehnicieni

să exprim, în numele co
de muncitori, ingineri și 
ai întreprinderii de trans

porturi auto Cluj, adeziunea de
plină la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, Ia a 
cărei elaborare și înfăptuire, rolul 
hotărîtor îl aveți dumneavoastră, to

varășe Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, neobosit pre
ședinte al scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că în atenția și preocupările colec
tivului întreprinderii a stat in per
manență Îndeplinirea cu cinste a 
sarcinilor economice ce-i revin. 
Drept urmare, activitatea întreprin
derii se va încheia in acest an cu re
zultate pozitive, la toți indicatorii de 
bază obținîndu-se depășiri impor
tante.

Avînd în vedere că întreprinderea 
este un mare consumator de carbu
ranți și energie electrică, întregul 
colectiv, sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, și-a propus drept un 
principal obiectiv gospodărirea cît 
mai judicioasă și utilizarea cu un 
randament sporit a acestora, reușind 
să obțină în cele 11 luni ale anului 
curent o economie de peste 1 700 tone 
combustibil convențional. Prin forțe 
proprii și cu sprijinul centralei s-a 
Îmbunătățit baza materială pentru 
mai buna întreținere a mijloacelor 
de transport și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă ale personalului. 
Au fost construite noi spații pro
ductive și sociale, întreprinderea 
fiind dotată in același timp cu apara
tură modernă de diagnosticare și 
control, asigurîndu-se pe această 
cale o creștere a rulajului și spo
rirea siguranței în circulație. O aten
ție deosebită s-a acordat ridicării 
calificării profesionale a personalului 
de bord, pentru ca toți lucrătorii să 
facă față cerințelor sporite de trans
port. în continuare, s-a arătat fap
tul că în unitate se întreprind ac
țiuni perseverente pentru întărirea 
disciplinei personalului la toate eșa
loanele.

Referindu-se la modul de aplicare 
al noului mecanism economic și fi
nanciar stabilit la plenara C.C. al 
P.C.R. din martie a.c., vorbitorul a 
arătat că în întreprindere consiliul 
oamenilor muncii a luat măsuri teh- 
nico-organizatorice pentru folosirea 
mijloacelor de transport și a între
gii baze materiale de care dispune 
în condițiile unei eficiente sporite.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
însemnătatea întăririi democrației 
muncitorești care determină mutații 
structurale calitative in accentuarea 
gîndirii și deciziei colective. Putem 
afirma, a spus el, că autoconducerea 
muncitorească a căpătat o nouă di
mensiune, că principalele acțiuni și 
măsuri sînt rodul gîndirii și partici
pării colective.

îngăduiți-mi, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă transmit acum, 
la încheierea unui an de rodnică ac
tivitate în acest inalt forum al de
mocrației noastre muncitorești, cele 
mai calde felicitări din partea tutu
ror oamenilor muncii din Centrala 
industrială de producere a energiei 
electrice și termice, pentru activitatea 
neobosită pe Care o consacrați înde
plinirii celor mai scumpe idealuri ale 
poporului român și să vă adresez din 
toată inima, împreună cu toți cei ce 
participăm la lucrările plenarei Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, urarea de ani multi și fericiți, să
nătate și multă putere de muncă.

în continuare, tovarășul 
a spus : în spiritullus Țechera

indicațiilor prețioase pe care ni le-ati 
dat, oamenii muncii din sectorul de 
producere a energiei electrice și ter
mice acționează cu toate forțele pen
tru a pune la dispoziția economiei 
naționale energia electrică și termică 
de care are nevoie, în condițiile în
cadrării riguroase în balanța de com
bustibil aprobată, care se caracteri
zează prin creșterea substanțială a 
ponderii cărbunelui, prin introduce
rea unui regim sever de economii,

Tinind seama de faptul că resur
sele noastre energetice sînt limitate, 
am înțeles că este necesar ca. îm
preună cu ceilalți factori din dome
niul cercetării, proiectării și execu
ției, să-ne îndreptăm întreaga capa
citate tehnică spre folosirea lignitu
lui din Oltenia, a șlamului, mixtelor 
și huilelor din Valea Jiului pentru 
producerea energiei electrice și ter
mice în instalațiile existente. în con
secință, cu largul concurs al oameni
lor muncii, care au formulat în uni
tăți numeroase și valoroase propuneri, 
am luat și vom lua în continuare mă
suri ferme pentru creșterea dispo
nibilității agregatelor energetice care 
folosesc asemenea combustibil, pen
tru creșterea siguranței în funcțio
nare a grupurilor de 330' MW pe lig
nit. astfel incit întregul spor de nro- 
ducție de energie electrică pe 1979 să 
fie obținut în totalitate pe lignit.

Trebuie însă să recunoaștem în mod 
autocritic că rezultatele obținute pină 
acum în funcționarea unor centrale 
noi pe lignit nu se ridică la nivelul 
scontat, fapt pentru care oamenii 
muncii au analizat cu exigență și au 
criticat în adunările generale din acest 
an faptul că, uneori, s-au acceptat so
luții fără o temeinică experimentare 
în exploatarea agregatelor, că nu s-a 
acordat suficientă atenție pregătirii 
cadrelor. Analizînd aceste lipsuri la 
nivelul centralei, antrenind largi co
lective de specialiști, am elaborat o 
serie de soluții care să conducă la 
creșterea eficienței în centralele de 
acest profil. Sîntem convinși că. ac- 
ționind cu hotărîre pentru punerea 
in valoare a tuturor resurselor de 
care dispunem, ne vom îndeplini sar
cinile de mare răspundere ce ne re
vin la nivelul cerințelor realizării a-
tît a planului pe 1979, cît și a produc
ției suplimentare, adueîndu-ne astfel 
contribuția la înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de Congresul al XI-lea al
partidului.

Plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii — a spus tovarășul 
Petre Lazăr -8 scos în evidentă 
succesele obținute în realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan, a anga
jamentelor asumate în toate sectoa
rele de activitate ale economiei na
ționale. Aceste realizări oglindesc efi
ciența activității organelor colective 
de conducere și demonstrează juste
țea și realismul politicii economice a 
partidului și statului nostru. Alături 
de ceilalți oameni ai muncii, colec
tivul Trustului de petrol Moinești, an
gajat ferm la realizarea sarcinilor de 
plan, și-a orientat activitatea spre 
îndeplinirea programului de creștere 
a rezervelor de țiței și gaze și apli
carea tehnologiilor moderne de ex
tracție a țițeiului. în acest scop, 
consiliul oamenilor muncii din ca
drul trustului nostru și-a concentrat 
atenția și a orientat activitatea colec
tivului de petroliști spre cercetarea 
geologică. Un alt obiectiv a fost acela 
de a asigura majorarea volumului de 
foraj, precum și a întregii producții 
industriale. Depășiri importante față 
de plan se vor realiza și la producția 

globală și marfă industrială, produc
ția netă și productivitatea muncii.

Abordind unele probleme cu care 
se confruntă bunul mers al activității 
in unitățile economice din cadrul 
Trustului de petrol Moinești, vorbi
torul a făcut propuneri menite să în
lăture unele lipsuri care mai există 
pe linia dotării cu instalații de foraj 
care să se preteze condițiilor de re
lief foarte accidentat și cu viteze su
perioare de foraj, prăjini pentru fo
rajul de mare adîncime, chimicale 
pentru fluide, motoare termice pentru 
instalațiile de foraj, piese de schimb 
pentru motoare și turbine.

Menționind că in această zonă își 
desfășoară activitatea peste 6 000 de 
petroliști, vorbitorul a făcut propu
neri cu privire la mai buna repar
tizare a forței de muncă, precum și 
pentru impulsionarea ritmului de 
construcții la locuințele din orașul 
Moinești.

în încheiere, vorbitorul a asigurat 
plenara Consiliului Național al Oa
menilor Muncii că petroliștii din 
Moldova vor depune toate eforturile 
pentru a nu-și dezminți tradițiile de 
luptă revoluționară, . contribuind la 
punerea în Valoare a noi zăcăminte 
de hidrocarburi, asigurînd pe această 
cale creșterea bazei energetice a ță
rii noastre.

în numele colectivului de muncă 
de la Combinatul pentru lianți și 
materiale refractare din Turda, ex
prim întreaga noastră adeziune la 
politica internă și externă a parti
dului. recunoștința fierbinte și cele 
mai alese mulțumiri pentru munca 
neobosită și plină de dăruire pe 
care o desfășurați dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
modul strălucit în care conduceți 
partidul și țâra, pentru contribuția 
hotăritoare pe care o aduceți la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului nostru, la creș
terea prestigiului țării pe toate me
ridianele lumii — a subliniat în 
cuvîntul său tovarășul Ț|*aiaH  
Șchiopu.

Colectivul combinatului în care 
lucrez ca secretar al Comitetului de 
partid și președinte al Consiliului 
oamenilor muncii își manifestă, îm
preună cu întregul nostru popor, ade
ziunea și aprobarea deplină la poli
tica partidului prin fapte de muncă 
și viață, prin realizarea și depășirea 
indicatorilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecerea socialistă. 
Organizația de partid și organul de 
conducere colectivă din combinatul 
nostru au mobilizat pe toți oamenii 
muncii la valorificarea superioară a 
rezervelor existente, pentru reali
zarea angajamentelor asumate, 
încheiem aceșt an cu rezultate bune 
în activitate. Prin măsurile politice 
și organizatorice luate de comitetul 
de partid și consiliul oamenilor mun
cii, depășim planul producției nete 
cu peste 10 milioane lei. Acțiunile 
întreprinse pentru reducerea chel
tuielilor materiale șl utilizarea mai 
eficientă a capacităților de produc
ție, concretizate în confecționarea în 
atelierele proprii a unui volum mare 
de piese de schimb, scurtarea ter
menelor de staționare a utilajelor 
pentru reparații și altele ne asigură 
o depășire a beneficiului planificat 
cu circa 13 mil'ioârie lei.

în activitatea noastră, am înre
gistrat și unele neajunsuri ; nu am 
pus integral în funcțiune un obiec
tiv din planul de investiții, lucrare 
ce va trebui să o finalizăm in cel 
mai scurt timp ; se manifestă o insu
ficientă preocupare pentru obținerea 
unui număr mai mare de sortimen
te superioare de ciment și cărămizi 
refractare, problemă căreia îi vom 
acorda atenție prioritară in progra
mele noastre din anul viitor.

Dezbaterea și aprobarea planului 
pe perioada 1979—1980 cu un se
mestru inainte de începerea perioa
dei de plan — a spus în încheiere 
vorbitorul — ne-a creat și nouă pre
mise dintre cele mai favorabile pen
tru a ne pregăti în condiții superi
oare prin studii și analize, incepind 
din ateliere și secții, pentru găsirea 
rezervelor de care dispunem, iar prin 
valorificarea lor să ne aducem con
tribuția la realizarea unei producții 
suplimentare în anul 1979, de cel pu
țin 10 miliarde lei.

în cuvîntul său, tovarășa Sofia 
Klein de la întreprinderea tex
tilă Cisnădie — Sibiu a spus : Ple
nara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii are loc într-o perioadă 
în care toți oamenii muncii, întregul 
nostru popor, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, a secretarului ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
muncesc cu dăruire și abnegație pen
tru realizarea și depășirea indicatori
lor de plan pe anul în curs, pregă
tind condițiile cele mai bune pentru 
producția anului viitor.

După ce a arătat că întreprinderea 
„Textila**  — Cisnădie a realizat pla
nul producției industriale pe cei trei 
ani ai actualului cincinal, la 28 no
iembrie, creîndu-și astfel posibilitatea 
să obțină o producție suplimentară de 
162 milioane lei, vorbitoarea a spus : 
Apreciem că și consiliul oamenilor 
muncii din întreprinderea noastră a 
acumulat o bună experiență în înde
plinirea sarcinilor ce-i revin. Plecînd 
de la considerentul că actul decizio
nal trebuie să fie în deplină concor
danță cu legislația în vigoare și să 
exprime cele mai moderne forme și 
metode de conducere, membrii consi
liului s-au străduit să-și însușească 
permanent legislația în vigoare, să 
aprofundeze continuu formele și me
todele de conducere, de organizare a 
producției și a muncii. în acest scop, 
cadrele cu munci de răspundere pre
zintă periodic sinteze ale unor acte 
normative, țin expuneri în fața mem
brilor consiliului, a celorlalți oameni 
ai muncii, astfel incit aceștia să acțio
neze în deplină cunoștință de cauză 
pentru îndeplinirea hotăririlor luate 
de organul colectiv de conducere.

Preluînd exemple din stilul de 
muniă și experiența comitetului de 
partid, consiliul oamenilor muncii a 
acționat pentru optimizarea sistemu
lui de evidență al realizării hotăriri
lor organelor superioare și proprii, 
ceea ce permite conducerii colective 
un control permanent în profunzime 
a modului cum sînt duse la îndepli
nire hotăririle, creează posibilitatea 
intervenției operative ori de cite ori 
se semnalează tendințe de răminere 
în urmă intr-un sector sau altul al 
activității.

Există, desigur, și o serie de as
pecte asupra cărora trebuie să ne 
Îndreptăm mai mult atenția în acti
vitatea imediat următoare. Mă refer 
în primul rind la activizarea și creș
terea răspunderii fiecărui membru al 

consiliului oamenilor muncii, pentru 
înfăptuirea hotăririlor și sarcinilor 
încredințate.

Dispunem de cadre minunate, ca
pabile să Înfăptuiască în cele mai 
bune condiții sarcinile politice și 
economice ce ne revin și stă în pu
terea noastră ca indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, să fie realizate in
tegral, menținînd întreprinderea noas
tră in rindul unităților fruntașe din 
ramura industriei textile — a subli
niat în încheiere vorbitoarea.

Tn numele colectivului de oameni 
ai muncii din cetatea de foc a Hune
doarei, tovarășul Fiorjan Giurcâ 
și-a exprimat acordul deplin cu con
ținutul documentelor supuse dezba
terii plenarei și cu măsurile stabi
lite pentru perfecționarea pe mai 
departe a activității organelor de 
conducere colectivă din întreprinderi 
și centrale și creșterea eficientei in 
activitatea economică.

Totodată — a spus vorbitorul — vă 
asigurăm încă o dată de adeziunea 
noastră deplină la politica internă si 
externă a partidului și statului nos
tru, că vom urma neabătut ideile 
expuse de dumneavoastră in proble
mele fundamentale ale păcii, inde
pendenței și suveranității, patriei 
noastre, fiind ferm hotăriți să ne a- 
ducem întreaga contribuție la înde
plinirea exemplară a obiectivelor 
trasate de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului.

Mărturie a voinței și capacității 
noastre stau realizările obținute pe 
primii trei ani ai actualului cincinal, 
care au marcat un puternic salt în 
toate domeniile de activitate și cu 
deosebire in creșterea eficientei e- 
conomice. Sfîrșitul acestui an este 
marcat de depășirea producției pla
nificate la cocs cu aproape 30 000 
tone, la fontă cu 55 000 tone, la oțel 
cu peste 50 000 tone, la laminate fi
nite cu 40 000 tone, respectiv spo
rirea producției nete și obținerea de 
beneficii peste plan. Au fost aplica
te in această perioadă importante 
măsuri tehnologice care au condus la 
valorificarea suplimentară a 50 000 
tone otel, ca și la gospodărirea mai 
bună a resurselor energetice. De a- 
semenea. anul 1978 a marcat o îm
bunătățire substanțială a condițiilor 
de muncă și viață ale siderurgiști- 
lor. . în mod deosebit doresc să sub
liniez satisfacția noastră pentru a- 
plicarea. incă din prima jumătate a 
acestui an. a reducerii duratei săp
tămînii de lucru, de care au bene
ficiat toți siderurgiștii hunedoreni.

Realizările acestui an constituie o 
bună bază de pornire pentru anul 
1979, cind va trebui să obținem în
semnate sporuri de producție. în a- 
cest sens. Consiliul oamenilor mun
cii a stabilit princiDalele măsuri care 
vor conduce la obținerea unor în
semnate denășiri. incit colectivul nos
tru să-și aducă o contribuție cît mal 
însemnată la realizarea producției su
plimentare de cel puțin 10 miliarde 
lei.

Pentru valorificarea mai bună a re
zervelor de care dispunem — a sub
liniat apoi vorbitorul — este însă 
necesar să fim sprijiniți de către or
ganele centrale în rezolvarea unor 
probleme care, in prezent, creează 
greutăți în desfășurarea normală a 
activității noastre. Am in vedere so
luționarea fluxurilor de transport de 
la noua oțelărie electrică, recent pusă 
în funcțiune, și la care aceste lucrări 
nu sînt atacate, ceea ce generează 
zilnic pierderi de producție. Totoda
tă. consider necesar să se acorde o 
atenție mai mare de către factorii 
responsabili îmbunătățirii ritmicității 
in aprovizionarea tehnico-materială, 
îndeosebi la materiile prime de masă 
și feroaliaje. Considerînd drept o în
datorire de onoare îndeplinirea sar
cinilor încredințate de conducerea 
partidului, cît și a cuvîntului dat,, 
siderurgiștii hunedoreni solicită, de 
asemenea, ca toate organele centrale 
interesate să-i ajute in rezolvarea 
sarcinii privind dezvoltarea produc
ției de utilaj siderurgic.

în calitate de reprezentant al oa
menilor muncii din Șantierul naval 
Galați, tovarășul VCSiie Stflnl-

a arătat că, perfecționîndu-și 
continuu stilul șl metodele de muncă, 
organul colectiv de conducere a 
reușit să asigure soluționarea pro
blemelor majore ale activității 
productive, să unească eforturile în
tregului colectiv pentru găsirea de 
noi posibilități în vederea valorifică
rii la un nivel calitativ superior a 
resurselor materiale și umane. Ne-am 
orientat — a spus vorbitorul — în 
special spre găsirea de soluții care 
să conducă la creșterea productivi
tății muncii, scurtarea ciclurilor de 
fabricație a navelor, asimilarea de 
noi produse, precum și la reducerea 
consumurilor materiale, în special 
a metalului. Totodată, sub conduce
rea organizației noastre de partid, 
am organizat largi dezbateri în ca
drul colectivelor de muncă pentru 
cunoașterea și aplicarea noului me
canism economico-financiar.

Vă raportăm, tovarășe secretar 
general, că vom realiza la finele 
acestui an o producție industrială cu 
10 la sută mai mare fată de 1977. 
Ne-am mobilizat și am găsit resurse 
pentru a realiza în anul 1979 o pro
ducție industrială suplimentară de 
40 milioane lei și un spor de produc
ție netă de 29 milioane lei. asimilind 
in fabricație noi tipuri de nave de 
linie cu viteză sporită, nave specia
lizate și tehnice, necesare dezvoltă
rii transporturilor maritime. Orga
nizația noastră de partid, consiliul 
oamenilor muncii vor acționa pen
tru folosirea mai deplină a capaci
tăților de producție, îmbunătățirea 
activității de organizare a produc
ției, întărirea ordinii și disciplinei 
în rindurile întregului personal mun
citor.

Este însă necesar ca la eforturile 
noastre să se alăture și celelalte u- 
nități cu care conlucrăm și colabo
răm. Noi ne angajăm să facem 
totul, să ne mobilizăm forțele pen
tru a asigura îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce revin colectivului 
nostru din hotăririle Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale P.C.R.

în încheierea cuvîntului său. vor
bitorul a propus, în legătură cu a- 
plicarea hotărîrii privind reducerea 
săptămînii de lucru, ca în cadrul 
marilor unități economice să se 
poată acorda ziua liberă pe secții, 
această modalitate corespunzînd mal 
bine principiilor de stimulare a ce
lor care își realizează sarcinile și de 
mobilizare a acelora care au rămt- 
neri în urmă față de sarcinile de 
plan.
(Continuare în pag. a IV-a)
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rapid decît țările avansate. Numai 
astfel vom putea recupera ră- 
minerea în urmă din trecut, vom 
putea progresa pe calea prosperi
tății generale. Iată de ce> proble
ma noii calități, problema nive
lului tehnic-calitativ al producției 
este esențială pentru înfăptuirea 
programului stabilit de Congresul 
al XI-lea al partidului! Avem re
zultate bune, dar sînt încă multe 
de făcut în această privință.

De asemenea, este necesar să 
acționăm cu toată hotărîrea pen
tru conducerea întregii activități 
pe baza noului mecanism econo
mic ce trebuie generalizat de la 
începutul anului 1979 în toate sec
toarele. Să punem la baza întregii 
activități principiul autocondu- 
cerii muncitoreștii, al autoges- 
tiunii, să pornim de la indicato
rul de bază al producției nete și 
al producției fizice, desigur, în 
strînsâ legătură cu ceilalți indica
tori în cadrul cărora consumul 
material și energetic ocupă — așa 
cum am menționat — un loc im
portant. Pe această bază să reali
zăm o creștere mai accelerată a 
eficienței economice a întregii 
noastre activități, să obținem o 
creștere mai rapidă a venitului 
național, a valorii nou create, asi- 
gurînd condiții corespunzătoare 
dezvoltării în ritm rapid a forțelor 
de producție ale societății și ridi
cării generale a nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregului 
popor.

Iată cîteva probleme care tre
buie desprinse din cele trei puncte 
de pe ordinea de zi privind mă
surile de realizare a planului pe 
anul viitor, organizarea întrecerii 
socialiste și desfășurarea în bune 
condiții a adunărilor generale de 
la începutul anului. Aceste pro
bleme trebuie să dea tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii 
perspectiva generală clară asupra 
activității de realizare a planului 
cincinal.

Consider că dispunem de tot ce 
este necesar pentru înfăptuirea 
planului pe 1979, inclusiv pentru 
obținerea unei producții supli
mentare de cel puțin 10 miliarde 
lei și, deci, pentru creșterea mai 
rapidă a întregii noastre economii 
naționale. (Aplauze puternice).

La ordinea de zi a fost înscrisă 
și problema reducerii săptămlnii 
de lucru. Dilpă cum ați reținut, 
în anul 1978 nu am realiiat 
în întregime prevederile privind 
trecerea la reducerea săptămînii 
de lucru. Un număr important de 
întreprinderi nu au putut realiza 

'condițiile stabilite pentru a bene
ficia de această reducere. Tinînd 
seama de aceasta, precum și de 
faptul că, pînă la sfîrșitul anului 
1980, trebuie să realizăm trecerea 
în întreaga economie, a tuturor uni
tăților, la săptămîna de lucru de 
46 de ore, este necesar să luăm mă
suri serioase pentru crearea tuturor 
condițiilor necesare înfăptuirii 
acestui obiectiv. Vă sînt cunoscute 
condițiile ce trebuie îndeplinite în 
această privință. Desigur, ele sînt 
legate, în primul rînd, de buna or
ganizare a muncii, de creșterea 
productivității muncii, de mecani
zarea și automatizarea producției. 
De acești factori depinde trecerea 
la reducerea săptămînii de lucru 
fără a afecta producția, dimpotrivă 
asigurînd chiar realizarea unei pro
ducții suplimentare. Dispunem de 
toate posibilitățile în această pri
vință. Este necesar ca de la în
ceputul anului să luăm asemenea 
măsuri în toate unitățile — nu nu
mai în cele care trebuie să treacă 
în 1979 la reducerea săptămînii de 

lucru, ci și în cele ce urmează să 
realizeze această reducere în 1980. 
Aplicarea acestor măsuri să fie ur
mărită săptămînal, decadal, lunar 
astfel incit, dacă se vor crea condi
ții, să putem trece în anul viitor la 
reducerea săptămînii de lucru la 
un număr mai mare de întreprin
deri. Stă în puterea consiliilor de 
conducere, a colectivelor de oameni 
ai muncii din fiecare întreprindere 
să asigure realizarea condițiilor ne
cesare pentru reducerea săptămînii 
de lucru. Chiar unitățile prevăzute 
să treacă în 1980 la săptămîna re
dusă, dacă vor realiza condițiile 
necesare, vor putea trece la această 
măsură încă din anul viitor.

Rog ca această problemă să con
stituie o preocupare permanentă a 
conducerilor ministerelor, a consi
liilor oamenilor muncii din cen
trale și întreprinderi, pînă la ulti
mul muncitor — și, desigur, a sin
dicatelor, a tineretului, a organiza
țiilor de partid care trebuie să asi
gure unirea tuturor eforturilor în 
realizarea acestui obiectiv. Trebuie 
înțeles că reducerea săptămînii de 
lucru este o parte "importantă a 
programului de ridicare a nivelului 
de trai, de îmbunătățire a condiții
lor de muncă, de odihnă ale oame
nilor muncii.

Realizăm cu succes măsurile de 
creștere a retribuției. Anul viitor 
vom trece la cea de-a doua etapă a 
majorării retribuției, precum și 
la celelalte măsuri ce vă sînt cu
noscute. în acest cadru, reducerea 
săptămînii de lucru are locui său 
important și trebuie să-i acordăm 
toată atenția. Să asigurăm reali
zarea acestei măsuri în condițiile 
îndeplinirii planului de producție, 
creșterii productivității muncii și 
asigurării dezvoltării mai rapide a 
patriei noastre. (Aplauze îndelun
gate).

în hotărîrile adoptate ieri de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al partidului s-a avut în vedere 
creșterea mai substanțială a pensii
lor, încă de la 1 ianuarie, pentru 
cei care, în războiul antifascist, 
pentru eliberarea patriei noastre și 
înfrîngerea deplină a Germaniei 
hitleriste, au suferit grav, unii ne- 
maiputînd desfășura nici un fel de 
activitate. Am considerat necesar 
ca, peste măsurile de creștere a 
pensiilor, luate în 1977, să acor
dăm marilor mutilați de război și 
invalizilor de război de gradul I 
o creștere substanțială a pensiilor 
care merge, pentru unele categorii, 
pînă la aproape 80 la sută. Am fi
xat un minim pentru marii muti
lați de război de 1 400 lei, iar pen
tru invalizii de război din catego
ria I de 1250 lei, considerînd că ast
fel își vor putea satisface în condi
ții mai bune necesitățile de trai. 
De asemenea, am mărit cu circa 70 
la sută — adică de la 300 la 500 lei 
— indemnizația pentru persoanele 
ca-e îi îngrijesc pe acești pensio
nari. Aceste măsuri ilustrează pre
ocuparea partidului și statului 
ncstru, grija societății noastre, a 
întregului popor față de cei care, 
în condițiile luptei împotriva 
fascismului, pentru apărarea și cu
cerirea independenței și suverani
tății patriei, n-au precupețit nimic 
fă?îndu-și datoria față de patrie și 
popor. (Aplauze puternice).

Așa cum am menționat, anul 
viitor vom trece la cea de-a doua 
etapă a majorării retribuției, pen
siilor și ajutorului pentru copii. La 
timpul potrivit, aceste probleme 
vor fi discutate și în Biroul Execu
tiv al Consiliului Național și în 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, pentru a stabili eșalonarea 
ramurilor în aplicarea noii majo
rări a retribuției.

Dorim să facem totul ca, în con

dițiile realizării pianului de dez
voltare economico-socială, să asi
gurăm înfăptuirea neabătută a 
programului de creștere a nivelului 
de trai — țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socia
liste pe care o edificăm în țara 
noastră, ce pune pe primul plan 
bunăstarea poporului, a oamenilor, 
afirmarea plenară a personalității 
umane. Aceasta constituie un factor 
esențial pentru edificarea cu suc
ces a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru afirmarea 
forței socialismului, ca orînduire 
nouă care nu numai că descătușea
ză omul de exploatare, dar îi dă și 
o perspectivă luminoasă, îi asigură 
condiții de a fi stăpîn pe destinele 
sale, de a-și făuri viața așa cum 
dorește, în deplină libertate și inde
pendență ! (Aplauze îndelungate, 
urale; se scandează: „Ceaușescu și 
poporul !“).

Realizarea tuturor acestor mă
guri gre loc în condițiile , cînd, după 
cum este cunoscut, pe pian mon
dial asistăm la o creștere accelera
tă a inflației. înfăptuind și în acest 
domeniu hotărîrile Congresului al 
XI-lea, asigurăm un strîns control 
asupra prețurilor în general și asu
pra prețurilor bunurilor de consum 
în special, astfel încît pe 5 ani, 
pînă în 1980, prețurile să nu creas
că mai mult decît e stabilit în pla
nul cincinal, respectiv cu 5—6 la 
sută. Pînă acum această creștere 
este sub prevederile planului pen
tru primii ani ai cincinalului. în 
această privință nu am realizat 
planul, dar cred că este bine că nu 
l-am realizat. (Animație, vii a- 
plauze).

în cursul anului viitor va trebui 
să realizăm o creștere a prețurilor 
la un șir de produse, mai cu sea
mă la acelea unde întreprinderile 
lucrează în pierdere și, din aceas
tă cauză, unele nu sînt interesate 
să le producă, provocînd unele 
greutăți pe piață. De aceea, așa 
cum am avut în vedere la întoc
mirea planului, vrem să asigurăm 
rentabilizarea tuturor produselor 
industriale, să așezăm întreaga ac
tivitate pe principii economice, 
astfel ca fiecare colectiv de oa
meni ai muncii să-și poată des
fășura activitatea în mod compe
titiv, să se poată întrece în condi
ții corespunzătoare cu alte unități 
economice. Dar, cu toate creșterile 
de prețuri care vor avea loc in 
anul viitor și în 1980, nu vom a- 
junge la indicele de 6 la sută ; 
probabil vom ajunge la circa 5,5 la 
sută. Deci nu vom depăși nivelul 
maxim stabilit de Congresul al 
XI-lea pentru creșterea prețurilor 
pe acești 5 ani. Reamintesc faptul 
că Ia acordarea retribuției nete 
s-a avut în vedere această creș
tere de prețuri ; în realitate spo
rirea retribuției nete este de pes
te 40 la sută, dar avînd în vedere 
influența creșterii de prețuri pre
văzută, retribuția reală va spori 
cu circa 32 la sută, adică cu peste 
12 la sută mai mult decît am avut 
în vedere în planul cincinal. în ca
drul ședinței Comitetului Politic 
Executiv de ieri am stabilit ca ma
jorarea prețurilor la unele produse 
pentru copii — care se va ridica 
la circa 350 milioane lei — să fie 
compensată printr-o indemnizație 
suplimentară de 10 lei lunar pen
tru fiecare copil. Pe un an aceasta 
reprezintă în total peste 500 mi
lioane lei, deci mai mult decît in
fluența creșterii preturilor respec
tive. Am luat această hotărîre — 
cu toate că majorarea preturilor 
se înscrie în planul general, deci 
nu depășește limitele prevăzute — 
pentru a veni în sprijinul familii
lor cu mai mulți copii, pentru ca 
majorarea prețurilor să nu afec

teze veniturile acestora. Această 
măsură este în spiritul politicii ge
nerale a partidului nostru, care a- 
cordă o atenție permanentă tine
rei generații, familiilor cu mulți 
copii, creșterii unui tineret sănă
tos, atît fizic cît și intelectual, unor 
buni constructori ai comunismului. 
(Aplauze îndelungate).

Am discutat, printre altele, în 
cadrul plenarei noastre, despre a- 
doptarea unei legi cu privire la 
obligația personalului muncitor ce 
urmează a fi încadrat în diferite 
funcții de conducere — deci de 
fapt, a cadrelor de partid și de 
stat, inclusiv din organizațiile ob
ștești — de a declara averea de 
care dispun. Aceasta exprimă ho
tărîrea de a acționa ferm. în spi
ritul eticii și echității socialiste, 
pentru a face bine cunoscut că o- 
cuparea unei funcții de conducere, 
într-un domeniu sau altul, nu dă 
nimănui dreptul la beneficii supli
mentare pește ceea ce este prevă
zut în legea retribuției, în confor
mitate cu principiile stabilite. Am 
prevăzut aceasta și pentru a avea 
o evidență și un control eficient 
— așa cum se face în multe țări 
ale lumii. Am considerat necesar 
să introducem acest principiu de
oarece el corespunde politicii noas
tre generale, eticii și echității so
cialiste. în. același timp, aceasta 
constituie o întărire a controlului 
clasei muncitoare, al oamenilor 
muncii asupra celor promovați în 
diferite munci de administrare și 
conducere . a societății noastre. Ei 
trebuie să-și îndeplinească în cele 
mai bune condiții obligațiile față de 
popor, față de patrie, să nu se 
gîndeasțță în nici un fel să-și cree
ze privilegii sau venituri peste 
ceea ce li se cuvine pe drept, prin 
lege. Aceasta va întări și autorita
tea cadrelor de conducere, legătu
ra lor cu masele largi populare, 
va întări unitatea oamenilor mun
cii, a întregului nostru popor, care 
va acționa cu și mai multă hotă
rîre pentru înfăptuirea Programu
lui partidului. (Aplauze puternice).

Cunoașteți preocupările și mă
surile luate pentru perfecționarea 
continuă a conducerii societății, 
pentru lărgirea democrației și 
participarea tot mai activă a tutu
ror oamenilor muncii, fără deose
bire de naționalitate, la conduce
rea tuturor sectoarelor de activi
tate,- pentru creșterea, în acest ca
dru, a rolului clasei muncitoare in 
toate organismele de conducere 
colectivă — de jos, de la unitățile 
economico-sociale de bază, pînă 
sus la organele centrale, la con
ducerile ministerelor, la conduce
rea de partid și de stat. Afirmarea 
tot mai puternică a rolului cla
sei muncitoare, participarea în di
ferite organe de conducere a unui 
număr tot mai însemnat de oa
meni ai muncii care lucrează ne
mijlocit în producție, este nu nu
mai o expresie a democrației mun
citorești; aceasta constituie și un 
factor important în asigurarea 
unei conduceri mai eficiente, a 
îmbinării mai strînse a experien
ței clasei muncitoare, a celor ce 
lucrează nemijlocit în producție, 
cu experiența și priceperea cadre
lor din diferite sectoare de activi
tate. Numai prin această îmbina
re putem îndeplini în condiții tot 
mai bune sarcinile pe care le 
avem, putem asigura o condu
cere eficientă, științifică, pro
gresul mai rapid al țării noas
tre, participarea întregului popor 
la elaborarea și înfăptuirea poli
ticii interne și externe a țării, po
litică care corespunde pe deplin 
năzuințelor întregii națiuni. (Vii 
aplauze).

Toate acestea impun, fără în
doială, perfecționarea continuă a 

muncii consiliilor oamenilor mun
cii, a Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, a Biroului Exe
cutiv, pentru a-și îndeplini tot 
mai bine rolul și răspunderile ce 
le au în organizarea și desfășura
rea în condiții cît mai bune a ac
tivității noastre economico-sociale. 
Trebuie să ne gîndim — și aici au 
fost făcute, în acest sens, cîteva 
propuneri ce vor trebui analizate 
cu toată atenția — la luarea 
unor măsuri de perfecționare în 
continuare a activității, asigurînd 
ca organele de conducere ale oa
menilor muncii, Consiliul Națio
nal să aibă, alături de celelalte 
organisme pe plan național, un 
rol tot mai important în sistemul 
democrației noastre socialiste, în 
concordanță cu rolul clasei mun
citoare, al oamenilor muncii în 
societatea noastră socialistă. (A- 
plauze puternice).

. Tovarăși, .
Este de înțeles că punem în 

centrul activității noastre înfăptui
rea planului pe 1979, a Progra
mului elaborat de Congresul al 
XI-lea privind făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea neabătută a Româ
niei spre comunism. înfăptu
ind acest Program, noi răs
pundem în primul rând intereselor 
poporului nostru, ferm hotărît să 
făurească noua orînduire în con
cordanță cu voința și aspirațiile 
sale fundamentale. Totodată, adu
cem astfel o contribuție tot mai 
importantă la creșterea forței și 
prestigiului socialismului, la pro
gresul social general, la promova
rea unei politici internaționale noi, 
de soluționare a problemelor dintre 
state pe calea tratativelor. Ia cauza 
destinderii, securității și păcii in 
întreaga lume. (Aplauze puternice).

După cum se știe,, contribuția 
noastră la soluționarea probleme
lor internaționale, la cauza păcii nu 
poate fi concepută fără asigurarea 
dezvoltării în cele mai bune con
diții a construcției socialiste, a 
întăririi economico-sociale a țării, 
a ridicării bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. Cu cît obți
nem rezultate mai bune în acest 
domeniu, cu atît cresc forța și ca
pacitatea tării noastre — ca și a 
altor țări — de a contribui la des
tindere și la pace. Tot astfel este, 
de asemenea, de înțeles, că fără 
destindere și pace nu putem realiza 
programul de construcție socialis
tă pe care ni l-am propus. De aceea, 
lupta pentru socialism și pentru 
pace constituie un tot inseparabil, 
reprezintă orientarea fundamenta
lă a politicii partidului și statului 
nostru. (Vii aplauze).

După cum știți, la Consfătuirea 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, care a avut loc cu o 
lună în urmă la Moscova, s-a adop
tat o Declarație care pune pe pri
mul plan tocmai lupta pentru des
tindere, pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare, și în
deosebi pentru dezarmare nuclea
ră, pentru colaborare și pace în 
lume. După cum am mai menționat 
in cîteva rînduri, această Declara
ție, care a fost adoptată în deplină 
unanimitate, oglindește dorința ță
rilor . participante de a face totul 
pentru destindere și pace.

Noi sîntem ferm hotărîți să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
opri cursa înarmărilor, pentru a 
pune capăt politicii imperialiste de 
forță și dictat, pentru a asigura 
promovarea unor relații noi între 
state, bazate pe egalitate, respect 
al independentei și suveranității 
naționale, pe neamestec în treburile 
interne și avantaj reciproc, pe re
nunțarea la forță și la amenința

rea cu forța. Trebuie să realizăm 
un asemenea climat în viața inter
națională încît fiecare națiune să 
aibă sentimentul deplin al secu
rității, să-și poată concentra forțele 
în direcția dezvoltării economico- 
sociale, fără teama vreunei agre
siuni ! (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează: „Ceaușescu — 
P.C.R.!“).

Doresc să afirm și la plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii că partidul și guvernul 
nostru nu vor precupeți nici un 
efort pentru a-șl aduce contribuția 
ia realizarea politicii de destinde
re, la reducerea înarmărilor, la 
cauza dezarmării și păcii. Vom ac
ționa neabătut pentru dezvoltarea 
relațiilor cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
celelalte state ale lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, vom 
întări solidaritatea cu toate for
țele progresiste, antiimperialiste. 
Vom dezvolta" de asemenea cola
borarea cu țările în curs de dez
voltare, pentru a contribui la rea
lizarea noii ordini economice in
ternaționale ! Sîntem ferm hotărîți 
să intensificăm conlucrarea pe plan 
internațional cu toate popoarele 
lumii în slujba cauzei progresului 
și păcii.

Trebuie bine înțeles, dragi tova
răși, că nici un moment nu ne-am 
gîndit și nu ne gîndim să subapre
ciem sau să neglijăm problemele 
legate de întărirea capacității de 
apărare a țării. Noi știm bine că, 
pînă nu se va ajunge la dezarma
re, pînă nu vor fi desființate con
comitent blocurile militare, nu a- 
vem dreptul să nu ne preocupăm 
de întărirea capacității de apărare, 
de forțele noastre armate, de do
tarea lor pentru a-și putea înde
plini misiunea ce le revine de a 
apăra independența și suveranita
tea patriei în orice împrejurări ! 
(Aplauze puternice, prelungite). 
Avem de asemenea în vedere 
că, în cazul unei agresiuni impe
rialiste în Europa, în conformitate 
cu angajamentele ce ni le-am asu
mat, ne vom face datoria și vom 
acționa pentru respingerea ei. deși 
avem ferma convingere că în ac
tuala situație internațională — și 
aș putea spune că după Consfătui
rea de la Moscova evenimentele 
confirmă aceasta — nu există pe
ricolul unor acțiuni militare imi
nente, al unui război iminent. 
Tocmai de aceea trebuie să facem 
totul pentru a se realiza măsurile 
preconizate cu privire la reducerea 
cheltuielilor militare, cu privire la 
dezarmare. De altfel, tovarăși, tre
buie să spunem deschis că am făcut 
și facem încă eforturi foarte mari 
în direcția cheltuielilor militare. 
E adevărat, se publică bugetul 
României — și bugetele celorlalte 
țări se publică — dar probabil pu
tini s-au oprit la analizarea lor a- 
tentă. De fapt, dacă am face o ana
liză cît de sumară am vedea că, 
din păcate, cheltuielile militare au 
crescut mai mult decît a crescut 
venitul național. Creșterea anuală 
a acestor cheltuieli este mai mare 
decît creșterea anuală a venitului 
național. Este evident că o aseme
nea situație nu mai poate continua 
fără a pune în pericol realizarea 
programului de dezvoltare econo
mico-socială a țării și de ridicare a 
nivelului de trai al poporului. 
Deci, preocupîndu-ne permanent și 
luînd toate măsurile pentru a asi
gura capacitatea de apărare a țării, 
dotarea armatei, nu putem să nu 
ținem seama de realizarea unui 
echilibru și a unui raport corespun
zător între creșterea venitului na
țional și creșterea cheltuielilor mi
litare. Conducerea partidului și sta
tului nostru consideră că trebuie să 

dăm toată atenția realizării unui 
raport echitabil în această privin
ță. Pînă la realizarea măsurilor de 
dezarmare și a celorlalte măsuri 
care se au în vedere pe linia des
tinderii, să alocăm numai atît cît 
apare absolut necesar pentru ca 
armata și țara noastră să-și asi
gure capacitatea de apărare a in
dependentei și să-și poată înde
plini obligațiile. (Aplauze puterni
ce, prelungite).

Am insistat asupra acestor pro
bleme, deși ele nu au fost înscrise 
în mod expres la ordinea de zi, 
pentru că ele sînt legate insepara
bil de înfăptuirea planului pe 1979, 
de realizarea Programului elabo
rat de Congresul al XI-lea. Se im
pune o preocupare sporită pentru 
folosirea rațională a mijloacelor de 
care dispunem pentru dezvoltarea 
echilibrată a tuturor sectoarelor, 
deci și a capacității de apărare, asi
gurînd mersul rapid înainte al pa
triei pe toate planurile, înfăptuirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ridicarea nivelului de 
trai al poporului. (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși,
în încheiere, doresc încă o dată 

să atrag atenția asupra necesității 
de a se trece cu toată hotărîrea 
la pregătirea temeinică a condi
țiilor pentru înfăptuirea planului 
pe anul viitor. Să luăm toate mă
surile pentru buna desfășurare a 
adunărilor generale care vor avea 
loc la începutul anului viitor și 
care trebuie să asigure unirea e- 
forturilor tuturor damenilor mun
cii pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a prevederilor pla
nului de dezvoltare economico- 
socială, a măsurilor de dezvoltare 
a patriei noastre.

Dispunem de tot ce este necesar 
în acest scop; realizările de pînă 
acum demonstrează forța și ca
pacitatea clasei noastre muncitoare, 
a tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, fără deosebire de na
ționalitate, de a înfăptui neabătut 
politica partidului nostru. De 
aceea, am deplina convingere că 
toate colectivele de oameni ai 
muncii, toate consiliile de condu
cere — începînd, fără îndoială, cu 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii — vor face totul pentru 
a obține rezultate și mai bune în 
anul viitor. Cu această convin
gere, urez tuturor oamenilor mun
cii, întregului nostru popor, suc
cese tot mai mari în întreaga acti
vitate. Vă urez dumneavoastră 
succes în activitatea viitoare, multă 
sănătate și multă fericire 1 (A- 
plauze și urale puternice; se scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Deși mai sînt zece zile pînă la 
sfîrșitul anului, aș dori să folosesc 
acest prilej — fiind ultima plenară 
din acest an — să vă adresez dum
neavoastră, colectivelor pe care le 
reprezentați, tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, întregului nostru po
por, urarea de noi succese în anul 
viitor. z

Vă doresc tuturor un an cu 
rezultate tot mai bune, succese în 
toate domeniile, o nouă calitate în 
întreaga activitate economico-so
cială! (Urale și aplauze puternice; 
se scandează îndelung „Ceaușescu 
— P.C.R.„Ceaușescu și poporul!" 
Toți cei prezenți în marea sală a 
Ateneului ovaționează, intr-o at
mosferă de puternică însufleți
re și unitate, pentru Partidul Co
munist Român, pentru Comitetul 
său Central, pentru secretarul ge
neral al partidului și președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu).
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI NATIONAL Al OAMlOR MUNCII
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

(Urmare din pag, a Il-a)
Convocarea plenarei Consiliului Na

țional al Oamenilor Muncii, la indi- 
t0Varăsului Nic°lae Ceausescu, secretar general al partidului, pre- 

.problemele supuse dezbaterii 
constituie o expresie elocventă a 
Preocupării constante pentru adin- 
cirea continuă a democrației socia
liste. o grăitoare dovadă a infăptui- 
iit consecvente a Programului parti
dului cu privire la perfectionarea 
l^ninrenr't V®tH economice- a arătatIa început m cuvintuj său tovarășul
ion Nicolescu.

Referindu-se în continuare la a- 
rii aJn® ,ge".î?,le aJe oamenilor mun- cii din unitățile de transporturi si 
telecomunicații desfășurate în acest 
îu =v?HbltOrU1 8 Precizat că acestea

®vuTț un Pronunțat caracter de 
lucru. Un accent deosebit s-a pus pe 
laturile de ordin calitativ ale activi- 
tațu economice. pe ridicarea nivelu- 
ui tehnm al producției și prestații

lor. creșterea gradului de mecaniza
te a operațiunilor de încărcare-des- 
cărcare, aplicarea noilor tehnologii de 
n'if?1-SPart in v?derea depășirii sarci- 
”„°r„,de cre?tere a productivității muncii, gospodărirea rațională a 
combustibililor și energiei, utilizarea 
chelneri® f°nduriIor «xe. reducerea 
a X ™. de,Prt);iuctie și îndeosebi 
a celor materiale.

adunăriIe generale-u dezbătut cu simț de răspunde- 
uni«eHiLUnaUnlf Care mai Persistă in unitățile de transporturi feroviare

Si navale- Printre acestea au 
f? ț„^““J®. evidentă imobilizările 
nuăficăreăr‘-de;scarcari din unele u- 
nități industriale, neajunsuri care in
fluențează negativ rulajul vagine
lor de marfă și provoacă greutăți în 
utilizarea eficientă a parcului de 
mijloace de transport, precum și de
ficientele în aprovizionarea cu com
bustibili. anvelope, uleiuri, bitum, 
traverse și șină de cale ferată.

In cuvîntul său, vorbitorul a pre
zentat apoi rezultatele obținute de 
colectivele de oameni ai muncii din 
sectorul transporturilor în îndepli
nirea sarcinilor economice, raportînd 
Plenarei că in primii trei ani ai cin
cinalului s-a realizat o depășire a 
prevederilor de plan cu 850 milioane 
lei. De asemenea, se prelimină ca 
principalii indicatori de plan să fie 
realizați pe anul 1978 în transportu
rile de mărfuri și călători pe total 
mijloace de transport feroviare, auto 
Si navale, iar beneficiile planificate 
oe întregul minister să fie realizate 
si depășite in condițiile încadrării în 
cheltuielile totale și materiale și ale 
creșterii productivității muncii în sec
toarele industriale și de transporturi.

Referindu-se apoi la stadiul pre
gătirilor pentru activitatea din anul 
viitor, vorbitorul a arătat că sarci
nile de plan pe anul 1979 au fost a- 
nalizate de consiliile oamenilor mun
cii uin întreprinderi ții Centrale si au 
fost defalcate pînă la nivelul unită
ților de bază, la fiecare loc de mun
ca. Prin măsurile întreprinse pină a- 
cum producția anului viitor este con
tractată în proporție de 98 la sută 
din olan și integral pentru semestrul 
1- ---au elaborat programele pentru 
creșterea productivității muncii și re
ducerea cheltuielilor, care acoperă 
integral sarcinile de transporturi și 
producția industrială.

în încheiere, vorbitorul a spus: Rog 
să-mi fie îngăduit să folosesc acest 
Prilej pentru a-mi exprima acordul 
deplin față de intreaga politică in
ternă și externă promovată de parti
dul și statul nostru, de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
Pl-eședintele Republicii Socialiste 
Romania, tovarășul Nicolae Ceaușescu

să mă alătur tuturor celor care au 
dat o inaltă apreciere poziției adop
tate de delegația română la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

Manifestîndu-mi acordul cu privire 
la problemele înscrise pe ordinea de 
zi, a spus tovarășul Alexandru 
ROȘU doresc să subliniez totodată 
că susțin cu toată convingerea pro
iectul de lege supus plenarei Consi
liului National al Oamenilor Muncii 
cu privire la obligația personalului 
muncitor încadrat în funcții de con
ducere de a declara bunurile de va
loare proprietate personală, aceasta 
constituind un important pas înainte 
pe calea instaurării unei etici cu a- 
devărat comuniste.

Răspunzînd sarcinilor trasate de 
conducerea partidului nostru, con
structorii de mașini depun eforturi 
susținute pentru consolidarea acestei 
ramuri ca ramură prioritară, în an
samblul dezvoltării economiei noas
tre naționale. In acest context, deta
șamentul constructorilor de mașini a 
realizat la finele lunii noiembrie sar
cinile de plan pe primii trei ani ai 
cincinalului, producția suplimentară 
preliminată peste nivelul cincinalului 
fiind de 17 miliarde lei, adică jumă
tate din sarcina atribuită conform 
programului suplimentar adoptat de 
Conferința Națională a partidului 
nostru.

Cu toate aceste rezultate, de an
samblu favorabile, trebuie să arătăm 
că înregistrăm încă rămineri în ur
mă în ceea ce privește realizarea 
producției fizice la unele sortimente 
de utilaje tehnologice, la producția 
de serie și piese de schimb atît în 
ceea ce privește obligațiile fată de 
beneficiarii interni, cit și pentru sar
cinile de export. Această situație este 
consecința preocupărilor insuficiente 
din partea unora dintre noi. din par
tea unora dintre unitățile noastre, ale 
unor consilii ale oamenilor muncii 
pentru punerea în funcțiune a pro
priilor capacități de producție, pen
tru asigurarea cooperărilor stabilite 
prin plan, pentru eliminarea abate
rilor de la disciplina tehnologică cu 
repercusiuni directe asupra calității 
produselor, precum și pentru asigu
rarea la timp a unor importuri și 
chiar a bazei materiale ce se produce 
în tară.

Măsurile inițiate de consiliul de 
conducere al ministerului vizează in 
primul rînd activitatea tuturor orga
nelor de conducere colectivă din 
unitățile noastre, a cadrelor de 
conducere din centrale și mi
nister pentru eliminarea deficien
țelor depistate, pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă în vederea onorării 
tuturor contractelor încheiate. Conco
mitent cu preocupările de a îmbună
tăți activitatea curentă, pornind de 
la neajunsurile ce s-au _ manifestat 
pină în prezent, tîe gîndim că prin 
perfecționarea formelor și metodelor 
de conducere și organizare trebuie 
găsite soluții viabile care să conducă 
la o mai mare adaptabilitate la pia
ța internă și externă a specificului 
producției noastre.

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat convingerea că actuala plenară a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, măsurile ce urmează a fi a- 
doptate vor mobiliza în continuare 

■ și colectivul sutelor de mii de con
structori de mașini pentru realizarea 
sarcinilor încredințate de partid.

Luînd cuvintul, tovarășul

^Qgy 8 SPUS ’ Comunl?^d' toti oa* * 
menii muncii, români, maghiari, ger
mani din Tirnăveni, asemenea între

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Gaițele — 19,30 ; 
(sala Atelier) : Zoo — 19.
• Radioteleviziunea Română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : REMUS TZINCOCA (Cana
da) — 19,30.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.

gului nostru popor, dau o înaltă 
apreciere, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, activității dumneavoastră 
neobosite, plină de dăruire și respon
sabilitate. desfășurată la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia. Cu ocazia 
întîlnîrii cu delegații oamenilor mun
cii, a Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a Se
siunii solemne consacrate sărbătoririi 
a 60 de ani de la făurirea statului na
țional unitar român, ați exprimat cu 
neasemuită claritate poziția fermă a 
Partidului Comunist Român și a sta
tului nostru socialist, a clasei mun
citoare, a întregului popor român, 
hotărîrea noastră unanimă de a mi
lita cu consecvență pentru întărirea 
colaborării cu toate țările lumii, în 
primul rînd cu țările socialiste, de a 
acționa neabătut pentru unirea for
țelor care se pronunță în favoarea 
destinderii internaționale, a dezarmă
rii și a păcii în lume.

In continuare, vorbitorul a arătat : 
Ințelegînd că cea mai bună cale de 
întărire a statului nostru socialist 
este dezvoltarea economiei naționale, 
colectivul Combinatului chimic din 
Tirnăveni, asemenea tuturor oame
nilor muncii din țara noastră, sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, muncește cu răspundere 
comunistă pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce îi revin. Ca re
zultat al măsurilor luate de condu
cerea de partid și de stat în direcția 
îmbunătățirii condițiilor sociale, com
binatul nostru a intrat, începînd cu 
1 ianuarie 1978, în rîndul întreprinde
rilor cu săptămîna redusă de lucru. 
Răspunzînd prin fapte acestei măsuri, 
printr-o mai bună organizare a pro
ceselor de producție și folosirea ra
țională a timpului de lucru, am reu
șit ca pe 11 luni din acest an să reali
zăm planul la producția marfă in 
procent de 101.6 la sută.

Colectivul de oameni ai muncii din 
Combinatul chimic Tirnăveni a pri
mit cu deosebită satisfacție măsurile 
stabilite de conducerea partidului cu 
privire la introducerea autogestiunii 
economico-financiare a întreprinderi
lor, adoptarea ca indicatori de bază 
a producției nete și fizice, care con
stituie un puternic stimulent în 
creșterea continuă a eficientei eco
nomice. Sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid vom face tot 
ceea ce depinde de noi pentru a ne 
spori contribuția la creșterea venitu
lui național, singurul mijloc de ridi
care a nivelului de trai al poporului.

Sîntem hotărîți să nu precupețim 
nici un efort pentru a ne aduce în
treaga contribuție la propășirea pa
triei, la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, pusă în slujba 
înfloririi întregii națiuni socialiste, a 
edificării pe pămîntul României a ce
lei mai drepte și înaintate societăți, 
societșțgg. comunistă.

Rod. al țoncepției și. acțiunii secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, perfecționările a- 
duse organizării consiliilor oamenilor 
muncii, adunărilor generale ale oame
nilor muncii dau noi dimensiuni lăr
girii și adîncirii democrației socialis
te, autoconducerii muncitorești, asi
gură condițiile afirmării practice, efi
ciente a noului mecanism economico- 
financiar — a subliniat în cuvîntul
său tovarășul Vj0!6l
nescu.

Ștefă-
In cadrul acestor preocu

pări se înscriu și măsurile menite să 
îmbunătățească activitatea organelor 
sindicale. In acest sens, sindicatele au 
preluat consiliile de control muncito
resc din întreprinderi : s-au creat co
misiile pe probleme de pe lingă co

mitetele sindicatelor si consiliile oa
menilor muncii. înlăturindu-se para
lelismele in acest domeniu. Noua în
vestitură de mare răspundere. încre
dințată sindicatelor obligă la o cu
noaștere mai temeinică a realităților, 
a problemelor de la fiecare loc de 
muncă, pentru ca pe această bază 
aportul sindicatelor la adoptarea ho- 
tărîrilor si la înfăptuirea lor să poarte 
girul competentei. al eficienței. 
Tocmai de aceea ne propunem să ne 
preocupăm mai bine de pregătirea și 
sprijinirea tuturor activiștilor de sin
dicat.

Mari îndatoriri si răspunderi revin 
sindicatelor în organizarea întrecerii 
socialiste din întreprinderi. în acest' 
scop — a subliniat vorbitorul — sin
dicatele. sub conducerea organizații
lor de partid, vor acționa cu mai 
multă perseverentă pentru generali
zarea inițiativelor muncitorești și a 
metodelor înaintate de muncă, pen
tru desfășurarea unei intense activi
tăți politice și educativ-culturale, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei, 
pentru dezvoltarea creației tehnico- 
știintifice de masă în cadrul Festiva
lului national „Cintarea României". 
Dar o preocupare centrală o va con
stitui pentru noi pregătirea temei
nică a adunărilor generale ale oame
nilor muncii de la începutul anului 
viitor. în acest sens vom acorda toa
tă atentia elaborării materialelor 
înscrise pe ordinea de zi. fundamen
tării programelor de măsuri în vede
rea realizării planului si angajamen
telor pe baza unei analize critice, 
combative în cadrul dezbaterilor, 
a stimulării inițiativei oamenilor 
muncii.

Sarcinile mari care stau în fata or
ganelor de sindicat din ramurile me
talurgiei si construcției de mașini — 
a subliniat vorbitorul — ne obligă 
la acțiuni mai hotărite si mai bine 
organizate pentru a asigura in fie
care unitate îndeplinirea producției 
fizice si a producției nete, realizarea 
Si livrarea la timp a utilajelor teh
nologice. realizarea planului de ex
port. creșterea nivelului calitativ al 
produselor, intensificarea ritmului de 
asimilări de noi mașini si utilaje, de 
produse metalurgice, extinderea me
canizării si automatizării proceselor 
de producție. Acestea ne obligă să ne 
preocupăm mai mult de ridicarea 
pregătirii profesionale si a nivelului 
de cultură tehnică al personalului 
muncitor, precum și de asigurarea 
cadrelor necesare la noile obiective 
industriale.

Măsurile adoptate de Comitetul 
Politic Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
în ședința din 19 decembrie 1978 pri
vind majorarea cu 52 la sută a pen
siilor pentru marii mutilați Si inva
lizilor de război de gradul I — a 
spus apoi vorbitorul — sînt o nouă 
dovadă a umanismului si grijii deo
sebite pe care o acordă conducerea 
partidului, personal tovarășul secre
tar general Nicolae Ceaușescu. pen
tru ridicarea nivelului de trai al tu
turor categoriilor de oameni ai mun- 

- cii. Aceste noi măsuri demonstrează 
dinamismul dezvoltării economiei 
noastre, singura cale pe care se poa
te înfăptui politica generală a parti
dului de bunăstare a ponorului 
nostru.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că sindicatele vor acționa cu intreaga 
lor capacitate organizatorică pentru 
aplicarea in viată, neabătut, a hotă- 
rîrilor stabilite de partid privind dez
voltarea autoconducerii si autoges- 
tiunii muncitorești, perfectionarea 
conducerii si planificării economico- 
financiare. reducerea duratei săptă- 
mînii de lucru, pentru creșterea con
tribuției fiecărui colectiv de oameni 
ai muncii la dezvoltarea societății, la 
prosperitatea si bunăstarea întregului 
popor.

Avînd deplina convingere că hotă- 
rîrile inițiate de secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind perfecționarea 
conducerii și planificării economico- 
financiare, a autoconducerii munci
torești vor determina schimbări pro
funde, calitative, în întreaga activi
tate economico-socială — a spus tova
rășul Mihai Hîrjâu — organele 
și organizațiile U.T.C., sub condu
cerea organizațiilor de partid, au în
treprins o largă acțiune de însușire 
de către toți tinerii a importanței și 
semnificației acestor hotărîri. în pre
zent. se dezbat în toate colectivele 
de tineri 'din industrie și agricultură 
sarcinile ce revin organizațiilor U.T.C. 
în cadrul acțiunii de trecere la noul 
mecanism economico-financiâr, spre 
a asigura înțelegerea „temeinică de 
către fiecare tînăr a măsurilor adop
tate. cît și a răspunderilor ce îi revin 
în îndeplinirea, împreună cu ceilalți 
oameni ai muncii, a planului la pro
ducția netă și producția fizică.

Uniunea Tineretului Comunist ac
ționează pentru mobilizarea tineretu
lui muncitoresc la îndeplinirea sarci
nilor de plan. Aceasta se impune cu 
atît mai mult cu cît într-o serie de în
treprinderi se manifestă abateri de la 
ordine și disciplină, față de care or
ganizațiile U.T.C. nu adoptă în toate 
cazurile o poziție combativă, intransi
gentă. Totodată, un număr însemnat 
de tineri au un nivel incă scăzut de 
calificare, nu își realizează normele, 
dau produse de slabă calitate.

Ca urmare a indicațiilor date de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, privind ridicarea ni
velului de calificare a tuturor lucră
torilor, am analizat în Biroul C.C. al 
U.T.C. preocuparea organizațiilor de 
tineret în domeniul calificării. Pe 
lingă rezultatele și inițiativele poziti
ve. a reieșit necesitatea ca fiecare 
organizație să se ocupe concret, la 
locul de muncă. împreună cu ceilalți 
factori, de problemele calificării și 
perfecționării pregătirii profesionale 
a tineretului. Ținind seama de aceas
ta. am luat măsuri pentru prezența 
activă a organizațiilor U.T.C. la des
fășurarea cursurilor de calificare Ia 
locul de muncă, pentru extinderea 
unor forme specifice, care și-au do
vedit eficiența, cum sînt politehni- 
cile muncitorești pentru tineret și 
concursurile profesionale. Totodată, 
vom acționa astfel ca organizațiile 
U.T.C. să participe activ la organi
zarea și desfășurarea adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii. în con
tinuare. vorbitorul a subliniat că in 
anul 1979, în cadrul șantierelor na
ționale ale tineretului se vor realiza 
lucrări în valoare de peste 600 mili
oane lei ; vor fi organizate, de ase
menea, 260 șantiere județene de 
muncă patriotică la obiectivele de 
investiții. la care se vor realiza lu
crări in valoare de 500 milioane lei.

Subliniind Că desemnarea secreta
rului comitetului U.T.C. în calitate de 
vicepreședinte al consiliului oameni
lor muncii ilustrează încrederea de 
care se bucură tinăr-a generație, vor- 
bftopulr a • spus : Deși covârșitoarea 
majoritate a cadrelor noastre au în
țeles pe deplin semnificația acestei 
măsuri, sînt și upii secretari care 
nu-și justifică corespunzător mandatul 
încredințat, nu-și aduc întreaga con
tribuție la activitatea consiliilor oame
nilor muncii, aceasta și datorită insu
ficientei preocupări pentru cunoaște
rea problemelor, lipsei de inițiativă 
și curaj. In perioada următoare, pe 
baza Hotăririi Biroului .Executiv al 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, vom acționa pentru instruirea 
temeinică a secretarilor U.T.C., pen
tru ca aceștia să participe activ la 
activitatea consiliilor, iar tineretul să 
fie in primele rînduri pentru înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate.

Exprimindu-ne acordul deplin cu

documentele supu 
asigurăm, mult iubi. vă 
rășe secretar gener tova- 
cu toată hotărirea.ctiona 
organizațiilor de icerea 
eforturilor tuturor inirea 
mul rînd ale tineret prî- 
impreună cu ceilalți >resc, 
cii, în vederea realimun- 
sarcinilor de plan înle a 
etape deschise în ec noii 
de hotăririle adoptateslra 
dumneavoastră. .tiva

în cuvîntul său, tovarășul ȚfQtț. 
dafir Cocârlă 8 spus '■ Măsurila 
adoptate de Comitetul Politic E- 
xecutiv din noiembrie 1977, pe 
baza concepției secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind continua perfec
ționare a procesului de conducere și 
lărgirea democrației muncitorești, au 
dus la o mai bună reprezentare în 
organele de conducere colectivă a 
secțiilor de producție, la o lărgire 
a participării muncitorilor și maiș
trilor la activitatea de conduce
re, Aplicate in viață la unitățile Mi
nisterului Energiei Electrice, aceste 
hotărîri au avut un rol important in 
realizarea indicatorilor de plan.După ce a subliniat că în anul 1978 
Ministerul Energiei Electrice va rea
liza principalii indicatori de plan și 
in mod deosebit producția netă, vor
bitorul a spus : Desigur, în fața uni
tăților din ramura energetică se pun 
încă multe probleme care nu au fost 
rezolvate în mod corespunzător. în 
ianuarie și februarie vor avea loc 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, prilej cu care vom orienta 
analiza și dezbaterea problemelor 
spre aspectele specifice ramurii noas
tre. Obiectivul principal al întrece
rii socialiste pe anul viitor va fi e- 
conomia de energie la toate ramu
rile. Din studiile făcute pînă acum 
am descoperit rezerve care ne permit 
ca în 1979 să reducem consumurile 
proprii față de 1978 cu 150 de milioa
ne kWh la energie electrică și cu 
140 000 tone combustibil convențional.
Aceasta reprezintă însă puțin față 
de nivelul ridicat al consumurilor și 
trebuie să antrenăm în această acțiu- 

toate forțele de care dispunem. în ----  „ HoefăqnrAm

Adresind fierbinți mi 
tarului general al partre* 
sprijinul acordat în dotrtru 
tarea aviației civile rorP**  
velul tehnicii mondiri*  
Aurel Răican 8 8r<h- 
tul său că datorită acestu 
nia are în prezent leg?" 
ne cu 40 de țări ale lumii*  
iat în total 51 de acordul’*

Exprimind apoi acordul 
problemele abordate în car 
rei, vorbitorul a spus : î*  
aviației civile, organele de- 
colectivă își aduc o contril

■ stantială la îndeplinirea ce 
importante sarcini economici 
de zbor și tehnice. Consilii 
nilor muncii și birourile < 
și-au lărgit aria problemelor 
le abordează, iau decizii just» 
trenează intr-o măsură mai 
personalul muncitor la re; 
principalelor sarcini de plan, 
tatea desfășurată de consiliile 
nilor muncii și birourile exe 
în strînsă conlucrare cu consili 
specialități și comisiile pe doi 
a dus la aplicarea corectă a pre 
rilor legilor, la eliminarea unor 
zuri și încălcări și la crearea ne toate iorțete J desfășurăm
climat de muncă favorabil îndepactivitatea pe ca . exigența 
rii la un înalt nivel calitativ a plaie-am propus -a P de jn(jisci- 
lui economic și de prestații. jentru a elirn’"aj. ă de răspundere

Ca urmare a eforturilor depuse,lină y cadre» Am prevăzut măsuri 
organele de conducere colectivă, îmbunătățirea sistemului de
întregul personal muncitor, vă rap* 68*™,  ’ _ ca(jrelor la toate nivelurile 
tez, tovarășe secretar general. Icsa! 'h. o mai bună cunoaștere 
aviația civilă și-a realizat sarcini /J1"'ti??or energetice din. sistem, 
de plan pe acest an cu 22 zile mi'“ ,’la!i respectarea riguroasă a 
devreme, iar planul pe primii 3 alț„I?i„pior și instrucțiunilor prl- 
ai cincinalului a fost îndeplinit cu iOr
avans de 19 zile. d ^inuare. vorbitorul a spus^

în continuare, vorbitorul a criticat ramura energetică la tei 
unele neajunsuri care se mal mani- p ramurile econom ie i noas ire. p 
festă în activitatea ce se desfășoară k ridicarea retribuției in a • 
in sectorul in care lucrează. ’ " "ontr” om

Mai avem situații — a spus el — 
cînd din partea unor organe de con
ducere colectivă nu se manifestă su
ficientă exigentă și inițiativă pentru 
căutarea celor mai bune soluții în 
vederea îndeplinirii cu rezultate su
perioare a tuturor indicatorilor pla
nului economic și de prestații. Unele 
cadre cu funcții de conducere nu ma
nifestă suficientă inițiativă și ope
rativitate în rezolvarea problemelor 
de concepție, analiză și sinteză. Unele 
consilii ale oamenilor muncii din uni
tăți nu au dezbătut cele mai impor
tante probleme, nu au urmărit finali
zarea unor propuneri făcute de oa
menii muncii în adunările generale.

Măsurile adoptate de plenara Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, indicațiile dumneavoastră, a spus 
el în încheiere, constituie pentru noi 
direcții fundamentale de acțiune in 
vederea ridicării calității muncii co
lective de conducere, pentru perfec
tionarea continuă a stilului și meto
delor noastre de muncă. Vă asigur 
că personalul muncitor din aviația 
civilă va lucra cu toată priceperea, 
energia și pasiunea, că nu va precu
peți nici un efort pentru îndeplinirea 
la toți indicatorii și în deplină sigu
ranță a planului economic și de pres
tații pe anul 1979, că va îndeplini in
tegral sarcinile puse de conducerea 
de partid și de stat, personal de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în fața De
partamentului Aviației Civile.

l riuiuciicci lv-v*..--, —
de prevederi, grija pentru om 
materializat și prin reducerea 

imînii de lucru. In prezent, 11 
ți din ministerul nostru benefl- 
de săptămina de lucru redusă, 

id ca în anul 1979 această mă- 
să cuprindă 30 de unități. în a- 
icop au fost constituite comisii 
le de lucru, a căror activitate 
sfășoară conform hotărîrilor 
',-inței Naționale a partidului 
7cembi-ie 1977.
ă ce a exprimat 

SI al ,
^e Ceaușescu, cele mai calde 
uniri din partea energeticienilor 
t«entru tot ce face spre binele 
P- noastre, pentru creșterea 
P'lului României socialiste în 
lu, vorbitorul a spus : Sîntem 
m: de faptul că președintele 
Rdei promovează o consecventă 
PQ - de pace și colaborare între 
po». că militează pentru oprirea 
cuiînarmărllor și pentru elibe- 
raipopoarelor de povara grea a 
chelilor militare. Poziția tovară- 
șuNicolae Ceaușescu la Consfă- 
tuiComitetului Politic Consultativ 
al or participante la Tratatul de la 
Vara a fost primită cu o deose- 
bititisfactie de poporul nostru 
pen că ea asigură independenta 
și Sranitatea țării, precum și în- 
făpta mărețului Program de dez
volt economică și socială a țării 
în dormitate 
sulii XI-lea 
nistimân.

hotărîrilor

____  secretarului 
partidului, tovarășul

cu hotăririle Congre- 
al Partidului Comu-

Odată cu venirea iernii șl 
împodobirea munților cu 
mantia argintie a zăpezii, 
au început și „caravanele" 
amatorilor de drumeții și 
de sporturi albe. Atit pe 
șosele, cît și pe calea fera
tă. ele se îndreaptă spre 
cele mai pitorești zor.e 
montane. Un mare număr 
de turiști optează pentru 
cele trei binecunoscute 
stațiuni balneoclimaterice : 
Poiana Brașov, Predeal și 
Sinaia. întrucit mai mulți 
cititori s-au interesat de 
posibilitățile ce le sînt ofe
rite pentru a-și petrece va
canța in această iarnă în 
respectivele stațiuni, i-am 
rugat pe directorii acestora 
să ne furnizeze citeva in
formații în acest sens. 
Iată-le :

Longhin Jucau, directorul 
O.N.T. „Carpafi" Brașov : 
„In ultimii ani. Poiana 
Brașov a cunoscut o pu
ternică dezvoltare. Datorită 
acestui fapt, „Poiana soare
lui". cum mai este denumi
tă stațiunea noastră, poate 
primi astăzi un număr tot 
mai mare de turiști români 
și străini. Intr-o singură 
serie putem fi gazdă pen
tru circa 2 500 de oaspeți, 
ceea ce înseamnă că numai 
pe timpul iernii i.și pot pe
trece vacanța in stațiunea 
noastră aproape 25 000 de 
turiști. Odată cu creșterea 
capacităților de cazare in 
hoteluri și cabane, s-a dez
voltat în mod simțitor și 
baza materială destinată 
agrementului și practicării 
sporturilor de iarnă. E su
ficient să spunem că Poiana 
Brașov dispune astăzi de

pîrtii de schi în lungime 
de 12 km pentru toate ca
tegoriile de solicitanți — de 
la incepători pină la sporti
vii de performanță. De 
asemenea. există pîrtii 
pentru plimbări cu sănii 
trase de cai. patinoare na
turale și artificiale, piscine 
acoperite și neacoperite,

cît și de exodul de elevi și 
studenți care vin in va
canță. După datele de care 
dispunem în prezent, acest 
moment de „ocupare tota
lă" a capacităților se va 
prelungi pînă în jur de 10 
ianuarie. De la această 
dată, vom fi în măsură să 
punem in vînzare locuri și

ții și confort s-au adus și 
unor cabane și unități de 
alimentație publică. Pîrtiile 
de schi au fost amenajate 
și mărite. în prezent — pe 
lingă renumitele pîrtii din 
Predeal și împrejurimi — 
există posibilitatea câ la 
fiecare cabană să se poată 
schia.

La munte, în „sezonul alb11
9 Stațiunile Poiana Brașov, Predeal și Sinaia sint gata să primească 

in această iarnă peste 100000 de oaspeți • Condiții bune pentru 
agrement și practicarea sporturilor de iarnă • Pînă la 10 ianuarie

- pe perioada vacanței de iarnă - toate locurile sînt ocupate

discoteci și alte mijloace 
atractive pentru distracție 
și petrecerea reconfortantă 
a timpului liber. Profilul 
de stațiune a odihnei ac
tive se diversifică și mai 
mult dacă avem în vedere 
.numeroasele posibilități o- 
ferite turiștilor pentru a 
cunoaște cele mai pitorești 
zone din împrejurimi — și 
sint atit de multe ! — pen
tru efectuarea unor excursii 
atît în țară, cît și in străi
nătate.

O precizare : debutul se
zonului de iarnă reprezintă 
pentru stațiune un „mo
ment de vîrf“. El este de
terminat atit de afluența 
turiștilor români și străini.

pentru turiștii care vor 
să-și petreacă vacanța in 
stațiunea noastră".

De la înălțimea Poienii 
Brașov (1 705 m, la cabana 
Cristianul Mare) să cobo- 
rîm ceva mai jos, la Pre
deal (1 050 m).

Vasile Dobre, directorul 
O.J.T. Brașov : „Avem și 
noi noutăți. Alături de 
cele două hoteluri mo
derne. „Cioplea" și „Ori
zont", care și-au făcut 
anul trecut rodajul în pri
ma iarnă din existența lor. 
alte 10 vile au fost întine
rite și modernizate. încit 
astăzi arată ca noi. Repa
rații și îmbunătățiri de spa

După afluxul mare de 
turiști din perioada zilelor 
de vacanță — Predealul este 
o stațiune foarte mult so
licitată de elevi și studenți 
— și noi vom putea primi 
zilnic turiști atît veniți in 
mod organizat, prin O.J.T. 
și sindicate, cît si indivi
dual, avînd posibilitatea 
să-și procure bilete chiar 
în stațiune. Cele peste 
4 000 locuri de cazare de 
care dispunem în hoteluri, 
vile și cabane ne vor da 
posibilitatea, după vacanța 
de iarnă. să satisfacem 
toate cerințele".

Cel de-al treilea in
terlocutor — tovarășul Ion

Scăunaș, directorul O.J.T.
Prahova — are motive se
rioase să facă, la rîndul 
său, invitații : „Platoul 
Bucegilor va fi mai ospita
lier decît oricind. Cabanele 
au fost bine aprovizionate, 
iar personalul pregătit și 
instruit pentru a-și onora 
calitatea de gazdă. Dispece
ratul întreprinderii oferă 
zilnic informații despre 
locurile libere de la cabane 
și despre starea... vremii. 
Dacă mă refer la stațiunea 
Sinaia, avem și aici multe 
noutăți. Mai importante 
sint cele două hoteluri cu 
piscină, săli de jocuri și 
discoteci, telecabina care 
face legătura în cîteva mi
nute intre Sinaia și pla
toul Bucegilpr. numeroase
le pîrtii de schi și. bine
înțeles, pirtia de bob. In 
plus sau, în primul rind. 
orașul Sinaia. în care se 
află în plin proces de res
taurare clădirile cu o va
loare arhitectonică deosebi
tă. O precizare : de la 10 
ianuarie putem primi oas
peți din toată tara, atit la 
Sinaia, cît și la Bușteni, 
stațiune care aparține tot 
de noi".

în încheiere — o cifră : 
cele trei renumite stațiuni 
montane pot primi de-a 
lungul întregului sezon alb, 
pentru a-și petrece vacanta 
aici, peste 100 000 de vile- 
giaturiști. cărora gazdele le 
promit și se angajează de 
pe acum să le asigure o 
vacantă cît mai plăcută !

Constantin PR1ESCU

Asistența sanitară
In legătură cu vacanța de iarnă a 

elevilor și studenților, cu activitățile 
cultural-sportive și turistice care se 
organizează în această perioadă, cu 
revelioanele colective, precum și cu 
alte activități de Anul Nou. Minis
terul Sănătății a luat următoarele 
măsuri :

— Organizarea primului ajutor și a 
asistentei medicale în toate cazurile 
de urgență, conform specificului fie
cărei zone. In acest sens, stațiile de 
salvare au primit un număr supli
mentar de cadre sanitare, de autotu
risme dotate cu radio-telefon. precum 
și materiale ;

— S-au dublat gărzile la toate uni
tățile sanitare din aceste zone cu 
program continuu, iar pentru tabere
le elevilor și 'studenților și pentru 
revelioanele colective s-au luat mă
suri speciale atît pentru igiena aii-, 
mentației. cit și pentru supraveghe
rea epidemiologică și medicală a 
acestora :

— Prin oficiile farmaceutice, s-au 
luat măsuri pentru a se asigura can
tități suficiente de medicamente și 
materiale sanitare pină la cele mai 
izolate unități și dispensare comuna

lii zilele vacanței
le, prevăzindu-se în același timp po
sibilități de intervenție in caz de vis
cole. inzăpezire sau blocări de dru
muri ;

— Potrivit prevederilor legale. în
tregul personal sanitar, indiferent că 
este sau- nu in timpul orelor de ser
viciu. are obligația să acorde primul 
ajutor, iar îi} caz de nevoie să asi
gure trimiterea celui bolnav sau ac
cidentat către unitatea sanitară cea 
mai apropiată și competentă ;

Ministerul Sănătății informează că 
s-au luat măsuri ca Ia toate direc
țiile și unitățile sanitare să existe 
permanentă continuă, pentru a putea 
răspunde tuturor solicitărilor și pen
tru a rezolva problemele medico-sa- 
nitare pe care le ridică vacanța de 
iarnă, traficul rutier intens. îndeosebi 
in zonele turistice și aglomerările ur
bane.

Pentru problemele deosebite și 
pentru intervenții în diferite alte ca
zuri. populația se poate adresa direct 
și Ministerului Sănătății la telefonul 
37 23 70 (ziua și noaptea) și la Servi
ciul de urgentă al ministerului, tele
fon 13 83 51 (orele 8—20).

(Agerpres)

tv
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 Teleșcoală. • Geografia României 

(liceu) : Resursele naturale ale 
Republicii Socialiste România 

17,25 Curs de limbă rusă
17,45-La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.00 Reportaj pe glob : Antananarivo 

— la porțile celor o mie de sate.
18,20 Mari ansambluri folclorice. Doina 

Moldovei din Iași.
18,40 Publicitate
18.45 Consultații juridice
19,05 Film serial pentru copii : Sindbad

marinarul
19.30 Telejurnal
19.50 Comentariul zilei.
20.00 Ora tineretului
20,55 Publicitate
21,00 Teatru scurt : „Drumul spre fe

ricire" de Dan Tărchilă. Premisă 
pe țară. In distribuție : Adina R>- 
pescu, Nucu Păunescu și Cfeo 
Costlniu. Regia Dan Necșulea

21.50 Muzică ușoară
22.15 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.30 Telejurnal
19.50 Concertul orchestrei simfonice a 

Radloteleviziunll.
21,10 Telex
21.15 Un fapt văzut de aproape
21,35 Scriitorul și epoca sa : Aud 

Mihale

■ !■■■■■
/apărut nr. 24/1978 

al revistei

,:ra socialistă"
Disumar : editorialul „Dezvolta

rea jnomică — principala cale de 
intăe a patriei, a societății socia
liste articolele : „Partidul, demo- 
crațisocialistă și conducerea unitară 
a iițgii noastre societăți" de Ion 
Mitr ; „Escaladarea aberantă a 
curși înarmărilor" de G. Florian, C. 
Mari; „Agricultura și trecerea la o 
noui’alitate" de Teodor Roman ; 
„Romul strict de economii — ce
rința- autoconducerii muncitorești" 
de adu Ciurileanu ; „Exigențe ac
tual ale activității de educație fizică 
și <ort“ de Gh. Vlădica ; „ACcesibi- 
litaa, cerință majoră a artei uma- 
niss" de Mate Gavril.

fi rubrica „Confruntări ideologice 
înumea contemporană" este publicat 
adcolul „Concepții burgheze în do- 
mniul relațiilor naționale. Șovinis- 
nul și naționalismul — dușmani al 
p-ogresului social și național" de 
.ănos Fâzekas.
Revista inserează consultațiile: 

,întărirea și perfecționarea statului 
socialist" de Gh. Boboș; „Organizarea 
științifică a producției și a, muncii" 
de Constantin Bărbulescu ; „Consoli
darea independenței economice și po
litice a noilor state, continuarea 
luptei de eliberare națională" de Dan 
Antonescu, precum și dezbaterea pe 
tema „Inegalități social-economice în 
lumea capitalului (I)“.

Sumarul revistei include, de ase
menea, rubricile „Viața internațio
nală", „Cărți și semnificații", „Mar
ginalii" și „Revista revistelor".

cinema
• Cele patru nunți ale lui Ma« 
risol ; SACA PALATULUI — 19,30.
• Totul pentru fotbal : SCALA --
15.45 ; 18 : 30,15. CAPITOL — 15 ;
17,30 ; 20 : FAVORIT — 15 :
17,30 ; 20.
• Insulți in derivă : PATRIA — 
15 : 17,30 : 20. FESTIVAL - 15.45 î 
18 : 20.15.
• La noi era liniște : VICTORIA 
— -15 : 17.30 ; 20.

• Optimiștii : LUCEAFĂRUL — 
15.15 ; 17,45 ; 20, BUCUREȘTI —
15.45 ; 18 ; 20,15.
• Talismanul : TIMPURI NOI —
15 ; 17.30 ; 20.
• Din nou împreună : CENTRAL
— 15 ; 17,30 ; 20, GRIVITA — 15,15;
17.45 ; 20,15. TOMIS — 15 ;
17,30 ; 20.
• Hop !... și apare măimuța : 
CINEMA STUDIO — 10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18 ; 20.
• Cele 12 munci ale lui Asterix
— 15 ; 16.45. Jucăria — 18,15 ; 20.15: 
DOINA.
• Ecaterina Teodoroiu : EXCEL

SIOR — 15 ; 17,30 ; 20. MELODIA
— 15,45 ; 18 ; 20,15. FLAMURA — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Cascadorii î FEROVIAR — 15 î
17.30 ; 20. MODERN — 15 ;
17.30 : 20.
• M-ați confundat î 5 LIRA —
15.30 ; 18 ; 20.
• Acel blestemat tren blindat ; 
EFORIE — 15 ; 17,30 ; 20. BUZEȘTI
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Revanșa î DRUMUL SĂRII —
15.30 ; 18 ; 20.
• Aurul lui Meckenna : DACIA
— 15 ; 17,30 : 20. ARTA — 15 :
18,30.

• Acțiunea „Arsenal" : GIULEȘTI 
— 15.30 ; 17,45 ; 20.
• Orașul fantomă : BUCEGI — 
15 ; 17,30 ; 20, FERENTARI — 15 ; 
17 ; 19,30.
• Anotimpuri — 11.45 : Sărutări
furate — 14 ; 16,15 : Fata cu 
pistolul — 18,30 ; 20,30 : CINE
MATECA.
• Fetițo, vrei să joci in film ? : 
PACEA — 15 ; 17,30 ; 20.
• Jezebel : COTROCENI — 15 ;
17.30 : 20.
• Profetul, aurul și ardelenii ; 
FLOREASCA — 15 ; 17,30 ; 20.
• Albinele sălbatice : VOLGA —

15 ; 17,30 : 20, MIORIȚĂ — 15,30 ;
17.45 ; 20,15.
• Fiara : POPULAR — 16:18; 20.
• înainte de tăcere : MUNCA —
15.45 : 18 ; 20.
• Dueliștii : GLORIA — 15,45 :
18 ; 20,15, AURORA — 15,30 ;
18 ; 20.
• Toți sau nici unul : VIITORUL 
— 15 ; 17.30 ; 20.
• Dacii Î COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
26,15.
• Animalul î FLACĂRA — 15,45 ; 
18 : 20,15.
• Circiuma de pe strada Piat-
nițkaia : PROGRESUL — 16 :
18 ; 20.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgurfflnu) : 
Micii burghezi — 19 ; (sala Gră
dina Icoanei) : Anecdote provin
ciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19,30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : și eu am fost în Arcadia —
19,30 ; (sala Studio) : Rouă pe tro
tuare — 19.
• Teatru! Giulești : Cocoșelul 
neascultător — 15 ; Rochia șl 
autograful — 19,30 ; (sala Ma

jestic) : Dragoste periculoasă —
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista in 
luna de miere — 19,30 : (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Drag mi-e cintecul și 
jocul - 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : An
dersen — 7 povești — 17.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Cercul in patru colțuri — 19.30.
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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
DECRET

privind majorarea pensiilor unor invalizi
și accidentați de război

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. Cu începere de la 1 ianuarie 1979, pensiile inva
de râzboi— mari mutilați sau in- 
invaliditate — se majorează după

lizilor și accidentalilor 
cadrați în gradul I de 
cum urmează :

a) pensia minimă a
800 lei la 1 400 lei;

b) pensia minimă a 
gradul I de invaliditate, de la 700 lei la 1 250 lei. _

Pensiile marilor mutilați și invalizilor de război înca
drați în gradul I de invaliditate se majorează cu 10—78

marilor mutilați de război, de

invalizilor de râzboi încadrați

la

în

la sută, diferențiat în raport de nivelul pensiilor actuale, 
potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul 
decret.

Art. 2. Suma fixă pentru îngrijire ce se acordă invali
zilor și accidentaților de război mari mutilați și celor în
cadrați în gradul I de invaliditate, potrivit art. 3 din De
cretul Consiliului de Stat nr. 245/1977, se majorează de 
la 300 lei la 500 lei lunar.

Art. 3. Sumele necesare pentru majorarea pensiilor po- 
trivittprezentului decret se asigură din fondurile Ministe
rului Muncii, prevăzute în buget pentru plata pensiilor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TABEL
privind majorarea pensiilor marilor mutilați de război și a invalizilor de război încadrați în gradul I de inva

liditate

d

Nivelul actual 
— lei —

Pensia majorată — lei

mari mutilați Gradul I de 
invaliditate

pină la 700 — 1 250
701— 800 — 1 275
801— 900 1 400 1 300
901—1 000 1 450 1 350

1 001—1 100 1 500 1 400
1 101—1 200 1 550 1 450
1 201—1 300 1 600 1 500
1 301—1 400 1 660 1 560
1 401—1 500 1 730 1 650
1 501—1 600 1 800 1 760
1 601—1 700 — 1 870
1 701—1 800 — 1 980
1 801—1 900 — 2 090
1 901—2 000 — 2 200
2 001—2 100 — 2 310
2 101—2 200 — 2 420
2 201—2 300 . — 2 530
2 301—2 400 — 2 640

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit, miercuri, 
pe Chaker Al-Faham. ministrul învă
tămîntului superior din Republica 
Arabă Siriană, care face o vizită în 
tara noastră.

în timpul întrevederii s-a relevat 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor de prietenie româno-siriene, 
subliniindu-se »cu deplină .satisfacție 
că acestea se dezvoltă continuu în 
spiritul orientărilor si înțelegerilor 
convenite între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al-Assad. Au fost

discutate, de asemenea, aspecte ale 
colaborării dintre cele două țări in 
domeniul învătămîntului. evidentiin- 
du-se noi posibilități de extindere și 
diversificare a acestora.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, au luat parte Su- 
zana Gâdea. ministrul educației și 
învătămîntului. si Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

A fost prezent Walid Al-Moualem, 
ambasadorul Republicii Arabe Sirie
ne la București.

Plenara Consiliului Uniunii Centrale
a Cooperativelor de Consum

Miercuri a avut loc plenara Consi
liului Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum în cadrul căreia 
s-a analizat modul cum se înfăptu
iesc sarcinile ce revin cooperației de 
consum în aprovizionarea populației 
sătești. De asemenea, plenara a dez
bătut și adoptat planul organizațiilor 
și întreprinderilor proprii pe anul 
1979 și programul de măsuri tehnico- 
organizatorice pentru realizarea aces
tuia.

Au participat tovarășul Marin Va- 
sile, secretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central de coor
donare a activității cooperatiste, pre
ședinții U.J.C.C., cadre de conducere 
din ministere, instituții centrale.

în materialele prezentate și in dez
bateri s-a subliniat că în primii 3 ani 
ai cincinalului, volumul desfacerilor 
de mărfuri a sporit cu 39,5 la sută, 
contractările și achizițiile de 2,2 ori, 
serviciile pe un locuitor în mediul 
rural cu 51,2 la sută în comparație 
cu perioada corespunzătoare a cinci
nalului trecut. Totodată, au fost rea
lizate în întregime sarcinile de plan 
la investiții și export.

Relevind aceste succese, vorbitorii 
au arătat, în același timp, principa
lele neajunsuri care s-au manifestat 
în unele domenii ale cooperației de 
consum, și au făcut propuneri con
crete pentru eliminarea lor.

în încheiere, participanții la plena
ră au adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care. în numele celor 
aproape 8 milioane de membri ai co
operativelor de consum, al tuturor 
oamenilor muncii care activează în

organizațiile și întreprinderile CEN- 
TROCOOP, Se raportează realizarea 
planului de desfacere cu amănuntul 
pe anul in curs și depășirea pe a- 
ceastă bază cu 100 milioane lei în 
condițiile unei aprovizionări mai bu
ne și mai echilibrate a tuturor loca
lităților țării ; totodată, planul produc- 
țlei-marfă și prestărilor de servicii 
va fi depășit cu 400 milioane lei.

Toate aceste realizări au fost po
sibile datorită aplicării consecvente 
in viată a orientărilor fundamentale 
date de documentele Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, a indi
cațiilor dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, pe care 
ni le-ați dat personal pe parcursul 
activității noastre. Vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru realizarea marilor 
sarcini ce ne stau in fată în anul ce 
vine, conștienți fiind că numai ast
fel ne putem aduce contribuția 
înflorirea României socialiste.

la
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Cronica zilei
Miercuri, Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit pe Nicho
las Maro, ambasadorul Republicii U- 
nite Tanzania in Republica Socialistă 
România, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor sale de acre
ditare.

în aceeași zi, ministrul afacerilor 
externe a, primit pe Gloria Gaitan 
Jaramillo, ambasadorul Republicii Co
lumbia in Republica Socialistă Româ
nia, care urmează să-și prezinte scri
sorile de acreditare.

Organele locale șl sportul de masă HANDBAL

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meude Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 

personal, vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere și al decorării cu Ordinul Lenin și cu a treia 
medalie „Steaua de Aur" pentru merite de seamă față de Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice și statul sovietic, pentru activitatea desfășurată în slujba 
intereselor generale ale socialismului și păcii în lume.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare 
pe multiple planuri dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice, Socialiste se vor dezvolta tot mai mult, în conformitate 
cu înțelegerile la care am ajuns împreună. în interesul construirii socialismului 
și comunismului în țările noastre. Vă doresc, stimate tovarășe Brejnev, ani 
mulți de viață, sănătate deplină și noi succese în activitatea de înaltă 
răspundere în fruntea partidului și statului sovietic, consacrată realizării 
hotărîrilor Congresului al XXV-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
întăririi păcii, securității și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Miercuri a fost semnat la București 
Protocolul convorbirilor dintre de
legațiile Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare și Comitetului 
de Stat pentru Aprovizionarea Teh- 
nico-Materială a Agriculturii din 
U.R.S.S. Documentul prevede dezvol
tarea în continuare a relațiilor de co
laborare și cooperare între cele două 
ministere în vederea accelerării pro
gresului tehnic în domeniul mecani
zării agriculturii, aprobarea planuri
lor de lucru pe anii 1979 și 1980, pre-

cum și orientările de bază ale conlu
crării dintre cele două ministere in 
perioada 1980-1985.

Protocolul a fost semnat de Ange
lo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, și de A. A. 
Ejevschi, președintele Comitetului 
de Stat pentru Aprovizionarea Teh- 
nico-Materială a Agriculturii.

După-amiază delegația sovietică 
a părăsit Capitala.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 decembrie. In țară : Vreme 
în general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații 
in sudul țării predomlnind ploile, 
în celelalte regiuni 
mă de ploaie, cît și

locale, 
iar 

fiind atît sub for- 
de lapoviță și nin-

soare. Vlnt slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse In
tre minus 5 și plus 5 grade, local mai 
coborîte în estul Transilvaniei șl nor
dul Moldovei, iar cele maxime între 
minus 3 și plus 7 grade, mai ridicate 
la începutul Intervalului. Se va pro
duce ceață, mai ales dimineața și sea
ra. Local, se va semnala polei. In Bucu
rești : Vreme în general umedă, cu ce
rul noros. Precipitații temporare, mal 
ales sub formă de ploaie. Vlnt slab 
pină la moderat. Dimineața și seara 
ceață. Temperatura ușor variabilă.

CONCURS

Are multe și frumoase tradiții, de 
muncă și viață, județul Botoșani. Dar 
tradiții sportive nu prea are. Pornind 
însă de la o mare dragoste pentru 
mișcarea fizică și pentru sport a oa
menilor acestor locuri, comitetul ju
dețean de partid a inițiat un șir de 
măsuri pentru dezvoltarea sportului 
de masă și de performanță. S-a por
nit în această direcție cu asigurarea 
bazei de masă pe care, cu timpul, să 
se clădească încet dar sigur piramida 
sportivă cu vîrful înălțat spre sferele 
performanței. Așa se explică preocu
parea tot mai insistentă a organelor 
locale de la nivelul județului, din 
orașe și din comune, pentru a așeza 
sportul de masă în rîndul importan
telor probleme social-economice. Și 
rezultatele încep să confirme justețea 
acestei sănătoase orientări ; tot mai 
mulți oameni ai muncii încep să prac
tice exercițiile fizice și jocurile spor
tive, județul Botoșani ocupind în ca
drul primei ediții a „Daciadei" o po
ziție onorabilă față de posibilitățile 
ale : locul 5—11, după numărul me- 

s îliilor de aur, locul 14, după punc- 
, vjul general.

O expresie a avîntului pe care 
sportul de masă botoșănean îl cu
noaște sub Impulsul și cu sprijinul 
organelor locale o constituie apa
riția întrecerilor, competițiilor și 
chiar a echipelor divizionare în mai 
multe comune, printre care Bucecea, 
Săveni, Darabani, Ungureni. Trușești 
și altele. Vizitind două dintre aces
tea. am stat apoi de vorbă mai pe în; 
delete cu primarii lor. Iată. în rezu
mat. răspunsurile primite la 
roasele noastre întrebări :

MIHAI IUREA — primarul 
nei Ungureni : Greșește cine
deră că un consiliu popular comunal 
poate lăsa pe plan secundar activi
tatea sportivă, gîndindu-se că și con
troalele care vin pe toate liniile sc 
Interesează îndeosebi (sau în exclusi
vitate) de producția agricolă și de 
viata oamenilor. Dar sportul nu face 
parte din viața oamenilor? Este drept, 
nu trebuie să ne ascundem după de
get. la țară cînd spui sport te gin- 
dești la tineri și la elevi, cu cei tre- 
cuți de vîrsta primăverilor e mai 
greu. Pornind de la această realitate 
care, de fapt, se conjugă și cu nevoia 
generală a sportului românesc de a 
crește și a crea mereu noi talente, 
ne-am orientat spre cuprinderea tu
turor școlarilor și tinerilor in acti
vități sportive. Am considerat că este 
de datoria primăriei să asigure în 
primul rînd baza materială cuvenită, 
respectiv terenurile de sport și echi
pamentul minim necesar. în fiecare 
din cele zece sate componente, ca și 
in centrul comunal, am amenajat 
prin munca patriotică a celor intere
sați cîte un teren de fotbal și ce s-a 
mai putut în plus. N-am făcut noi 
ce nu s-a mai văzut, putem încă 
dezvolta în continuare aceste baze 
sportive, dar important este că le 
avem. De acestea și de alte condiții 
materiale S-a îngrijit consiliul comu
nal. De crearea și funcționarea 
asociațiilor sportive (4 sătești și 
6 pe lingă fiecare școală, în 
total 10) s-au ocupat și se 
ocupă organizațiile U.T.C.. sindica
tele și profesorii de educație fizică — 
bineînțeles, sub îndrumarea și. mai

ales, cu sprijinul comitetului comunal 
de partid. Ce-am reușit oină acum ? 
Pe de o parte. cuprinderea tuturor 
elevilor si a majorității tinerilor să
nătoși într-o activitate sportivă con
tinuă. indiferent de anotimp (în or
dine. la fotbal, handbal, lupte, atle
tism. sah. volei. ciclism, tenis de 
masă, săniuțe, schi). Pe de altă parte, 
am reușit in competiții citeva rezul
tate despre care s-au spus cuvinte de 
laudă si care — foarte important 1 — 
fac o bună propagandă sportului, atră- 
gînd noi adepti : echipa de fotbal a

Primarii din două co
mune botoșănene de
monstrează prin fapte 
cum pot și trebuie 
să acționeze consiliile 
populare în acest do

meniu

nume-
comu-
consi-

comunei joacă binișor în campionatul 
județean i echipa de. handbal fete a 
cistigat la r:nd ultimele opt ediții ju
dețene ale Cupei tineretului : la 
„Festivalul sportului botosănean" am 
obținut locul I la handbal fete (și la 
categoria 10—14 ani. și. la categoria 
peste 19 ani), trei locuri I Ia atletism- 
sătesc. un loc II si un loc III la atle- 
tism-elevi. Succese notabile realizează 
mereu si luptătorii noștri. Dar. repet, 
aceste rezultate sint importante nu 
prin valoarea lor. cît prin exemplul 
lor !

ION AFLACAlLOR — primarul co
munei Trușești : în județ se vorbește 
frumos despre succesele sportive ale 
comunei. Sînt apreciate, în mod 
deosebit. performanțele din ulti
mii ani ale luptătorilor noștri (8 Jocuri 
I la „Festivalul sportului botoșă- 
nean" .: 13 selecționați în reprezenta
tiva județului participantă la etapa pe 
zonă a „Daciadei" : patru calificați la 
faza școlară pe tară, unul ocupînd pri
mul loc. doi locul secund si unul locul 
al patrulea), ale cicliștilor, atletilor, 
fotbaliștilor și copiilor cu săniuțe. 
Mărturisesc insă că — deși acum în
tregul consiliu popular comunal se in-

teresează de sport — dezvoltarea a- 
cestei activități în comuna noastră se 
datoreste în primul rînd unui mare 
sufletist : profesorul Lucel Lulciuc — 
care nu are specialitatea de educație 
fizică, dar are multă experiență (me
daliat cu argint la campionatul natio
nal țărănesc de trîntă) si o foarte 
mare dragoste de a-i învăța pe tineri 
sportul luptelor. în urma succeselor 
obținute de acest tovarăș cu echipa sa 
de la Casa de copii din comună, 
ne-am dat seama că edilii trebuie să 
se ocupe mai mult si de îndatoririle 
ce le revin pe linie sportivă. împreu
nă cu consiliul comunal pentru edu
cație fizică si sport (al cărui preșe
dinte foarte activ este tovarășul 
Silvestru Horodenciuc). am început să 
căutăm soluții pentru terenuri si săli. 
Si. dacă a fost interes, s-au găsit ; am 
înzestrat mai întîi Casa de copii cu o 
bază sportivă pe măsura entuziasmu
lui de aici : în alte locuri am amena
jat o platformă pentru volei si tenis 
(teren de fotbal aveam), am rezervat 
4 camere pentru sah. în fiecare sat ce 
aparține de comună am asigurat cîte 
o bază sportivă ; iar acum, o veche 
uzină electrică lăsată în părăsire 
(circa 100 mp) o transformăm în sală 
de gimnastică. Totul, bineînțeles, nu
mai cu resurse locale si prin muncă 
patriotică. Cea mai mare bucurie a 
noastră este că am reușit să avem 
competiții interne, pe comună (intre 
Scoli. între sate. între unitățile eco
nomice) la mai multe discipline spor
tive si îndeosebi că avem locuri ame
najate care să găzduiască aceste com
petiții. ceea ce atrage copiii si tinere
tul. întîmpinăm. din păcate, si greu
tăți : de exemplu, nu ni se asi
gură profesori de educație fizică 
(avem numai doi, în centrul de co
mună). Așteptăm, în acest sens, un 
sprijin mai mare din partea inspec
toratului de învătămînt județean. în
cet. încet se rezolvă totul cînd există 
dragoste fată de sport.

... Fată de cele spuse în încheiere 
de primarul din Trușești nu mai 
avem nimic de adăugat. Decît. poate, 
că asemenea exemple — nu atît de 
numeroase pe cît e de dorit — ar tre
bui urmate de către toate consiliile 
populare din comunele acestui județ, 
ba chiar si din alte județe.

Gheorghe M1TROI 
Silvestri A1LENEI

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în ziua a treia a turneului de 

tenis pentru juniori de la Miami 
Beach (Florida), jucătorul român 
Florin Segărceanu l-a învins cu 6—2, 
4—6, 6—2 pe brazilianul Eleuterio 
Martin.

9 Turneul internațional de hochei 
pe gheață de la Pekin s-a încheiat cu 
victoria echipei olimpice a Finlandei, 
urmată de formațiile României, Ja
poniei, R.P. Chineze și de selecțio- 

. nata olimpică a R.F. Germania. în 
ultimul meci al competiției, formația 
finlandeză a cîștigat cu scorul de 
6—2 partida cu echipa olimpică vest- 
germană.

• în meci retur pentru supercupa 
europeană de fotbal, F.C. Liverpool 
a întrecut cu scorul de 2—1 (1—0) pe

Anderlecht Bruxelles, dar trofeul re
vine fotbaliștilor belgieni care cîști- 
gaseră primul joc cu scorul de 3—1.

O Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Frankfurt pe Oder (R.D. 
Germană), halterofilul bulgar B. 
Blagoev a stabilit un nou record 
mondial la categoria 90 kg, cu per
formanța de 171,500 kg. la stilul 
„aruncat".

O In turneul internațional de 
hochei pe gheață de la Moscova, pen
tru premiul ziarului „Izvestia", echi
pa U.R.S.S. a învins cu scorul de 
9—3 (4—1, 3—1, 2—1) selecționata Ca
nadei, în timp ce reprezentativa 
Cehoslovaciei a Întrecut cu scorul de 
6—3 (2—0, 3—3, 1—0) echipa Suediei.

Tragerea la sorți în 
cupele europene
Ieri. în Elveția, la Basel, s-au tras 

Ia sorti echipele pentru meciurile din 
sferturile de finală ale cupelor euro
pene intercluburi. în „Cupa campio
nilor". Dinamo București va avea 
drept adversară pe Calpisa Alicante, 
reprezentanta handbalului spaniol, in 
timp ce. în „Cupa cupelor", formația 
băimăreană H.C. Minaur se va în
trece cu S.V. Hiittenberg (R.F. Ger
mania). Competiția echipelor cam
pioane mai programează partidele 
Ț.S.K.A. (U.R.S.S.) - Empor (R.D. 
Germană). Grosswallstadt (R.F. Ger
mania) — V.S.Z. Kosice (Cehoslova
cia) și Stella Sport (Franța) — Hon- 
ved (Ungaria) ; in ~ 
derbiul etapei 
pare a 
tutului 
toarea 
bach 
jocuri ------- ----- ----. . _ ____
Wikingur (Islanda) și Hutnik (Polo
nia) — S.K. Magdeburg (R.D.G.).

Antrenorul federal de handbal. Ni
colae Nedef. ne-a oferit următoarele 
informații cu privire la adversarele 
echipelor românești :

„Formația Calpisa Alicante concen
trează in rîndurile sale cei mai buni 
jucători din handbalul spaniol, ea 
confundîndu-se aproape cu echipa 
reprezentativă. în ediția 1976—1977 a 
„Cupei campionilor". Steaua s-a în- 
tîlnit cu Calpisa, pe care a eliminat-o 
cu multă dificujtate. la o diferență 
de un singur-goi. după cele două me
ciuri tur-retur. Deci, echipa spaniolă 
este o formație destul de puternică, 
căreia actuala noastră campioană. 
Dinamo, trebuie să-i acorde atenția 
cuvenită.

Echipa S. V. Hiittenberg. cîștigătoa- 
rea „Cupei R.F. Germania", este cea 
de-a treia ca valoare în ierarhia 
campionatului vest-german. după 

' Grosswallstadt și Gummersbach (a- 
ceasta din urmă participă de drept 
la „Cupa cupelor", ca deținătoare a 
trofeului în precedenta ediție). Este, 
firește, o adversară dificilă pentru 
H. C. Minaur. deși și S. V. Hiitten
berg, ca și echipa băimăreană. se 
află la prima participare într-o com- 
petiție europeană intercluburi. în 
rîndurile ei, printre alti echipieri va
loroși. joacă și Spengler, unul dintre 
cei mai buni handbaliști din Europa".

Adăugind aprecierea antrenorului 
federal, după care tragerea la sorți 
oferă echipelor românești șanse bune 
de a se califica în semifinalele cu
pelor respective, să mai menționăm 
că meciurile tur sînt programate să 
aibă loc între 22 și 28 ianuarie 1979. 
iar cele retur între 29 ianuarie și 4 
februarie 1979.

„Cupa cupelor", 
__  __ sferturilor de finală 

fi meciul dintre echipa Insti- 
de aviație Moscova si dețină- 
trofeului. formația Gummers- 
(R.F. Germania) ; celelalte 
sînt : Banyasz (Ungaria) —

★
în Capitală au început, miercuri 

dimineață, lucrările simpozionului 
„Forme și metode în procesul de 
educare materialist-stiintifică a elevi
lor și studenților", la care participă 
cadre didactice din învătămintul 
preșcolar, de cultură generală, liceal, 
tehnic profesional și superior, cerce
tători, elevi și studenți, din nume
roase localități din țară. Lucrările 
reuniunii au fost deschise de Corne- 
liu BăjenarU, director general in 
Ministerul Educației și învătămîntu
lui.

Au fost susținute apoi comunicări
le înscrise pe agenda simpozionului, 
care au abordat, în principal, contri
buția procesului instructiv-educativ, 
a diferitelor discipline de învătămînt 
la formarea concepției materialist- 
științifice a tineretului studios, rolul 
cadrelor didactice și al organizații
lor revoluționare de copii si tinerel 
în pregătirea noilor generații.

★
Miercuri s-a deschis în Capitală o 

expoziție de artă fotografică din 
Grecia dedicată afișului turistic. 
La festivitatea de deschidere a 
rostit o scurtă alocuțiune ing. Silviu 
Comănescu, secretar al Asociației ar
tiștilor fotografi din România. Au 
fost de față reprezentanți ai Am
basadei Republicii Elene la București.

★
La Teatrul „Nottara" a avut loc 

miercuri seara un spectacol cu piesa 
„A opta zi dis de dimineață" de Radu 
Dumitru, în versiune spaniolă, sem
nată de Darie Novăceanu. Au asistat 
reprezentanți ai Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Ministerului 
Afacerilor Externe, Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de artă și cul
tură, un numeros public. Erau pre- 
zenți șefi ai unor misiuni diplomatice 
din țări latino-americane și din alte 
țări acreditați la București, precum 
și alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres)

Institutul agronomic Timi
șoara anunță scoaterea la con
curs a următoarelor posturi di
dactice : profesor la catedra de , 
Zootehnie și alimentație, disci
plina Tehnologia creșterii pă
sărilor, poziția VII/5 ; profesor 
la catedra de Zootehnie și ali
mentație. disciplina Bazele nu
triției și controlul sanitar vete
rinar al furajelor, poziția VII/8 ; 
conferențiar la catedra Disci
pline fundamentale, disciplina 
Agrochimie, poziția 1/4 ; confe
rențiar la catedra de Organizare 
și conducere U.A.S., disciplina 
Economie politică, poziția IV/21; 
conferențiar la catedra de Zoo
tehnie și alimentație, disciplina 
Zootehnie generală și tehnologia 
creșterii animalelor, poziția 
VII/11 ; asistent Ia catedra Dis
cipline fundamentale, disciplina 
Biochimie animală, poziția 1/25 ; 
asistent la catedra Discipline 
fundamentale, disciplina Bio
chimie animală, poziția 1/26 : 
asistent la catedra Tehnologii 
generale, disciplina Tractoare 
și mașini agricole, poziția 11/16 ; 
asistent la catedra Tehnologii 
generale, disciplina îmbunătă
țiri funciare, poziția H/21 ; asis
tent la catedra Tehnologii spe
ciale, disciplina Entomologie, 
poziția III/23 ; asistent la ca
tedra Organizare și conducere 
U.A.S.. disciplina Economie po
litică, poziția IV/28 ; asistent la 
catedra Anatomie, fiziologie, 
genetică, disciplina Genetică a- 
nimală. poziția V/22 ; asistent 
la catedra Boli infecțioase, dis
ciplina Patologia și clinica bo- ■ 
Iilor infecțioase, poziția VI/20 ; 
asistent la catedra de Boli in
fecțioase, disciplina Morfopato- 
logie și diagnostic necropsihic. 
poziția VI/23 ; asistent la ca
tedra Boli infecțioase, discipli
na Tehnologia produselor ani
male, poziția VI/28 ; asistent Ia

catedra Boli infecțioase, disci
plina Fiziopatologie. patologie 
și clinica medicală, poziția 
VI/29 ; asistent la catedra 
Zootehnie și alimentație, disci
plina Tehnologia creșterii ovi
nelor, poziția VII/27 ; asistent 
la catedra Zootehnie și alimen
tație. disciplina Tehnologia creș
terii bovinelor, poziția VII/29 ; 
asistent la catedra Zootehnie și 
alimentație, disciplina Piscicul
tura, creșterea iepurilor și ani
malelor de blană, poziția VII/31; 
asistent la catedra Zootehnie și 
alimentație, disciplina Bazele 
nutriției și controlul sanitar ve
terinar al furajelor, pbziția 
VII/33.

Candidați! la concurs vor de
pune la secretariatul Institutu
lui agronomic Timișoara, Piața 
Unirii nr. 1/a. în termen de 30 
de zile, pentru posturile de 
profesor și conferențiar și de 15 
zile, pentru posturile de asis
tent, de la data apariției aces
tui anunț în Buletinul oficial 
cererea ,de înscriere la concurs, 
la care vor anexa, in două 
exemplare, pentru posturile de 
profesor și conferențiar și în
tr-un exemplar pentru postu
rile de asistent, actele prevă
zute de Legea nr. 6 privind 
statutul personalului didactic în 
Republica Socialistă România, 
publicată în Buletinul oficial 
nr. 33, partea I. din 15. III. 
1969 și de Instrucțiunile Minis
terului Educației și învățămin- • 
tului nr. 84539/1969. Concursul 
se va ține la Institutul agrono
mic Timișoara, în termen de 
90 de zile, de la data expirării 
termenului de înscriere, pentru 
posturile de profesor și confe
rențiar și de 15 zile pentru pos
turile de asistent.

Informații suplimentare se 
primesc zilnic de la secretaria
tul institutului, telefon 33 95 6.

V. M.

BASCHET
La Brașov s-a disputat miercuri 

meciul internațional amical de 
chet dintre echipele masculine 
României și Ungariei. Oaspeții 
terminat învingători cu scorul de 91— 
88 (44—41). Astăzi, de la ora 17,00, 
are loc meciul revanșă.

bas- 
ale 
au

însemnele înnoirii pe stema județului
(Urmare din pag. I)
git de copilă meșteșugul 
cusutului de flori pe pinză. 
Coase și acum în timpul 
liber.

— Asta așa. mai mult ca 
să-mi vină-n minte alte 
modele, mai frumoase pen
tru vazele ‘de pe sticlă — 
tine ea să adauge. Ana Mi- 
hut este astăzi gravoare la 
întreprinderea de articole 
din sticlă — alt punct al 
platformei industriale. A 
venit aici împreună cu alti 
tineri din alte sate, printre 
care prietenii nedespărtiti 
Traian Năstuță și Keresz- 
tesz Eugen. Primul — ro
mân. al
- Ce 

— i-am
— Păi 

Amîndoi 
amindoi . .

Trecem si pe lingă Com
binatul de prelucrare a 
lemnului în fața căruia aș
teaptă camioane cit casa

doilea — maghiar, 
anume vă leagă ? 
întrebat.
ce nu ne-ar lega ? 

muncim aici.
învățăm la seral...

de mari. Așteaptă mobila 
pentru export, din cele 
peste 10 000 de garnituri cit 
produc anual bistritenii. 
Platforma continuă însă să 
rămină șantier de construc
ții „la scara 1/1“. după cum 
se exprimă directorul 
grupului de șantiere Bistri
ța. Gavrilă Beșa. Un șantier 
cu ramificații si în alte lo
calități ale județului : Be- 
clean — întreprindere me
talurgică. Năsăud — fabri
că de prelucrare a maselor 
plastice.

Urbea patriarhală de 
altădată. îmbrăcată în sa
lopetă. devine într-adevăr 
de nerecunoscut. în mai 
puțin de zece ani au apărut 
cartiere întregi de blocuri, 
adevărate orășele : Viișoa- 
ra. Emil 
Decebal.
vor fi 
3 000 de
Iar pe întregul cincinal — 
circa 15 000. Pe bună drep-

Gîrleanu. Nord, 
Numai anul acesta 
ridicate aproape 
noi apartamente.

tate. in oraș. în întregul ju
deț se vorbește astăzi de 
..cincinalul Bistriței". L-am 
rugat pe tovarășul Teodor 
Oltean, secretar al comite
tului județean de partid, să 
ne descifreze această ex
presie.

— în primul rînd. un 
..cincinal al cincinalelor" 
noastre, ne-a răspuns. Adi
că — totul la puterea a 
cincea : investițiile alocate 
dezvoltării județului — de 
5 ori mai mari ca-n cinci
nalul precedent : peste 12 
miliarde lei ; producția in
dustrială — de 5 ori mai 
mare la sfi’rșitul cincinalu
lui — cel puțin 10 miliarde 
lei ; locuințe — de 5 ori mai 
multe. Ritmul mediu anual 
de dezvoltare a industriei — 
cel mai inalt din țară : 
43 la sută ! Se poate spune 
că tara întreagă pune umă
rul la realizarea acestui im
punător program initiat de 
partid, dajorită căruia stră
vechile meleaguri cunosc

un puternic si multilateral 
avint.

...La Bistrița se pot vedea 
si astăzi căsuțele cu boltă 
— „șugălete" — mărturie a 
străvechiului meșteșug al 
constructorilor de aici. 
Le-am privit pe fundalul 
luminos al noilor blocuri 
de locuințe spre a măsura, 
în timp, meșteșugul bistri- 
tenilor. Am trecut si prin 
vechiul parc. într-un amurg 
de iarnă. inundat de 
doinele ce răzbăteau de la 
casa de cultură, unde făcea 
repetiție ansamblul de ar
tiști amatori. Am văzut și 
veverițe care coborau din 
copac să primească alune 
din mina copiilor de la 
grădiniță. Iar pe străzi 
creștea fluxul oamenilor în 
salopetă ce se întorceau din 
schimb. într-adevăr. de ne
recunoscut Bistrița anilor 
noștri...

Laurențiu DUȚĂ

• MEDIUL AMBIANT 
- „SUB LUPA" EXPER- 
ȚILOR. în R.F.G. urmează în 
curînd a fi lansat un amplu 
program de studiu asupra me
diului ambiant. Potrivit accep
țiunii generale, mediul e un 
complex de „subansamble eco^ 
logice". Ca atare, cercetările 
eșalonate pe durata mai multor 
ani vor fi axate pe examinarea 
„la lupă", cum s-a spus, a 
unor modele ecologice tip. a 
raporturilor dintre elementele 
lor componente (vegetație, ani
male. resurse etc.) tocmai pen
tru a se cunoaște modul de 
funcționare, ca și evoluția in 
timp a fiecăruia din ele. Pen
tru determinarea unor aseme
nea „ecomodele" s-au ales 13 
„regiuni de studiu", în funcție 
de particularitățile lor fizico-

geografice-geologice. în princi
pal, e vorba de trei mari ca
tegorii de zone: „acvatice" (ca
racterizate printr-o bogată rețea 
hidrografică), „terestre" (sărace 
în ape, predominant fiind solul 
compact), „urbane" (în peri
metrul aglomerărilor urbane).

® PLEDOARIE PEN
TRU MERSUL PE JOS. 
Un cetățean sovietic. G. Bușuev, 
a devenit deținătorul unei per
formanțe mai neobișnuite : după 
cum relatează „Komsomolskaia 
Pravda", el a străbătut pe jos 
teritoriul U.R.S.S.. de la Riga 
pînă la Vladivostok. Pen
tru parcurgerea celor circa 
10 000 km cît a însumat drumul, 
lui Bușuev i-au fost necesare 
7 luni și 25 de zile. Și o pre
cizare. evidențiind și mai mult 
valoarea aparte a performanței:

„mărșăluitorul", în vtrstă de 
peste 60 de ani, e suferind de 
inimă. „N-am vrut să aștept un 
eventual viitor atac. Așa că am 
pornit la drum. Nu de dragul 
publicității. Pur și simplu în
credințat că aceasta poate fi de 
folos în ameliorarea sănătății 
mele".

RA.
® ARTIȘTII Șl NATU

îmbinînd fantezia in
epuizabilă a naturii, care con
feră adesea unor ramuri, ră
dăcini ori pietre înfățișarea 
unor ființe ori lucruri, artiști 
plastici amatori din Bulgaria 
au desăvîrșit opera firii, dînd 
forme mai concrete și șlefuind 
materia amorfă. Așa s-au 
născut cele 150 de exponate 
prezentate, la Sofia, în cadrul 
expoziției „Fantezia pădurii". 
Manifestarea, care a avut loc

pentru a treia oară în ultimii 
ani, se bucură de o mare a- 
fluență de public.

• ENERGIE - DIN 
RESURSE PROPRII. După 
cum s-a mai relatat, un grup 
de cercetători filipinezi au 
reușit să producă din cojile de 
nucă de cocos un nou tip de 
combustibil, experimentat cu 
succes la punerea în funcțiune 
a unui motor diesel de 5 CP 
destinat irigațiilor. în Filipine 
se află în studiu la ora actuală 
și alte posibilități de obținere a 
energiei. între care folosirea 
cărbunelui, punerea în valoare 
a surselor geotermale și pro
ducerea de butan din materiile

secundare. în special a celor 
provenite din uzinele de pre
lucrare a trestiei de zahăr.

• EPOPEEA INDIENI
LOR AMERICANI. Sub 
acest titlu a apărut, la Paris, o 
lucrare consacrată luptei pentru 
drepturi și libertăți pe care in
dienii din Statele Unite o duc 
în ultima vreme cu intensitate 
crescîndă. Volumul se deschide 
cu o cronologie comentată, care 
reconstituie destinul acestei 
populații din momentul înce
perii colonizării Americii. Din 
datele publicate rezultă că, 
drept urmare a acțiunilor de 
exterminare la care au fost su
puși in trecut, numărul indieni

lor se ridică acum Ia numai 
1 500 000, grupați în 266 comu
nități diferite. Declarațiile, in
terviurile. manifestele repro
duse’în carte și, mai ales, ilus
trația ei bogată înfățișează su
gestiv condițiile vitrege în care 
muncesc și trăiesc și în prezent 
„pieile roșii".

• UN NOU LĂCAȘ 
AL COMORILOR EGIP
TULUI ANTIC. în luna ia
nuarie anul viitor vor începe 
lucrările de construcție la noul 
muzeu pentru monumentele 
nubiene din localitatea egiptea
nă Assuam Muzeul, care va fi 
construit pe o suprafață de 
5 500 metri pătrați. va fi în
zestrat cu dispozitive și mijloace 
de expunere ultramoderne. Con
struirea muzeului beneficiază 
de sprijinul UNESCO. Se

prevede ca noul muzeu să fie 
dat in folosință peste cinci ani.

• COASTA DINO
ZAURULUI. In estul R p 
Chineze a fost descoperit un 
dinozaur uriaș fosilizat, a cărui 
vechime este estimată la 100 
milioane ani. După cum apre
ciază paleontologii chinezi, acest 
dinozaur este primul din specia 
respectivă descoperit la sud de 
fluviul Ianțzî.

• PREMIERE FILATE
LICE. Pentru prima jumătate
a lunii ianuarie. în S.U.A. se 
prevăd două importante pre
miere filatelice. E vorba de lan
sarea unei serii de timbre de
dicate comemorării a două cu
noscute personalități politice: 
Robert Kennedy, fost ministru

al justiției, și dr. Martin Luther 
King, prestigiosul conducător al 
mișcării pentru drepturile civi
le, amindoi căzuți, după cum se 
știe, victime unor atentate cri
minale în cursul anului 1968.

• FABRICI PLUTI
TOARE. Șantierele navale din 
Gdansk (R. P. Polonă) și-au 
cîștigat o solidă reputație prin 
navele destinate pescuitului o- 
ceanic pe care le construiesc. 
Respectivele nave sînt veritabi
le uzine plutitoare, cu echipaje 
de sute de qameni. Trei sute 
de tone de pește pot fi prelucra
te în decurs de 24 de ore și 
transformate în cele mai di
verse tipuri de conserve sau în 
ulei de pește. Instalațiile fri
gorifice de la bord permit con
gelarea produselor la minus 
30° C.
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Reuniunea Prezidiului R. S. F. Iugoslavia 
Rezultatele vizitei de prietenie efectuate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în Iugoslavia 
apreciate ca o contribuție la consolidarea în 
continuare a relațiilor bilaterale, la lupta 

pentru apărarea păcii

S. W. A. P. 0. va continua lupta pentru 
obținerea unei independențe reale 

a Namibiei

PEKIN I

BELGRAD 20 (Agerpres). —1 La 
Belgrad a avut loc o reuniune a Pre
ludiului R.S.F. Iugoslavia.

în cadrul acestei reuniuni au fost 
examinate și rezultatele vizitei de 
prietenie efectuate în Iugoslavia in 
zilele de 16 și 17 noiembrie de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, la invitația tovarășului Io-

sip Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia. președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Prezidiul a apreciat, după cum in
formează agenția Taniug, că vizita 
se înscrie ca o contribuție la conso
lidarea în continuare a relațiilor bi
laterale, la promovarea unei coope
rări internaționale pe bază de egali
tate. precum și la lupta pentru apă
rarea păcii în lume.

Poziția U. C. I. in principalele probleme 
internaționale

LUSAKA 20 (Agerpres). — Orga
nizația Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.) a dat publicității, 
la Lusaka, o declarație in care res
pinge rezultatele farsei electorale 
organizate de regimul de la Pretoria 
in Namibia. Declarația reafirmă ho- 
tărîrea S.W.A.P.O. de a continua 
lupta pină la obținerea independen
ței reale a Namibiei. S.W.A.P.O. 
adresează opiniei publice internațio
nale un apel chemind-o să nu recu
noască. rezultatele așa-ziselor alegeri 
si nici regimul ce ar urma să fie in
stalat in Namibia în urma acestui 
„scrutin".

Un raport publicat la Londra de 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.) relevă că pre
tinsa organizație politică din Nami

bia „Alianța Democratică Turnhalle" 
(D.T.A.). declarată „ciștigătoare" in 
așa-zisele alegeri organizate de Pre
toria. intenționează să proclame în 
mod unilateral „independența" Na
mibiei. refuzînd organizarea de ale
geri sub controlul O.N.U. Documen
tul difuzat de S.W.A.P.O. — repre
zentantul legitim al poporului din 
Namibia, recunoscut de O.N.U. și 
O.U.A. — subliniază că, in acest 
scop, s-au intensificat represiunile 
împotriva patrioților si a tuturor ce
lor ce se pronunță pentru o inde
pendentă reală a țării. Se reamin
tește că recent primul ministru al 
R.S.A., P. Botha, afirma că trupele 
de ocupație ale Republicii Sud- 
Africane vor rămîne in Namibia 
atît timp cit vor dori „liderii" D.T.A.

PEKIN 20 (Agerpres). — La Pekin 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
naționaie a eroilor muncii din in
dustria metalurgică,' la care cel 4 000 
de delegați au analizat rezultatele ob
ținute in domeniul, producției, con
strucției și cercetării științifice in in
dustria metalurgică și au elaborat 
măsuri în vederea îndeplinirii sarci
nilor pe anul 1979.

Vicepremierul Consiliului de Stat, 
Kan Șî-en, a prezentat un raport în 
legătură cu modernizarea industriei 
metalurgice.

Luind cuvintul la ședința finală a 
conferinței. Hua Kuo-fen, președin
tele C.C. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a 
relevat, după cum informează agenția 
China Nouă, că in acest an se scon
tează pe o producție de oțel de 31 mi
lioane tone, cu 7 milioane tone mai 
mult decit in anul trecut, iar cea de 
fier urmează să atingă 34 milioane 
tone, cu 9 milioane tone 
celei din anul 1977.
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Dezvoltarea schimburilor comerciale intre 
Pactului Andinmembre ale

I
I

agențiile 
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BELGRAD 20 (Agerpres). — La 
Belgrad s-au desfășurat lucrările Ple
narei C.C. al U.C.I., care a examinat 
probleme actuale interne și interna
ționale. Au fost adoptate Regula
mentul cu privire la organizarea și 
modul de funcționare a C.C. ăl U.C.I. 
și Programul de activități pe anul 
1979 — informează agenția Taniug.

In raportul prezentat la plenară, 
Vladimir Bakarici, membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., a arătat că 
Iugoslavia a sprijinit întotdeauna ac
țiunile menite să conducă la destin
derea încordării, subliniind că securi
tatea și dezvoltarea trebuie să se în
temeieze pe cooperarea cit mai largă 
și egalitatea dintre state. Arătînd că 
sporirea cursei înarmărilor face să 
crească riscul pentru pacea și secu
ritatea popoarelor, vorbitorul a sub
liniat că prin aceasta sînt sustrase 
sume importante necesare dezvol
tării.

In legătură cu situația din mișca
rea comunistă și muncitorească inter

națională. vorbitorul a subliniat ne
cesitatea ca fiecare partid să poată 
acționa independent și autonom, in 
concordanță cu realitățile din țara 
respectivă, și a arătat că dificultățile 
pot fi depășite numai prin întărirea 
tendințelor democratice, pozitive și 
prin cooperarea dintre partide. Refe- 
rindu-se la normalizarea relațiilor 
dintre U.C.I. și P. C. Chinez, 
vorbitorul a arătat : „Comuniștii 
iugoslavi nu intenționează să dez
volte relațiile cu vreun partid pe 
seama relațiilor cu altele și nici nu 
vor permite ca cineva să impună 
restricții asupra relațiilor U.C.I. cu 
alte partide".

Privitor la relațiile interbalcanice, 
Bakarici a subliniat că Iugoslavia va 
continua să promoveze colaborarea 
multilaterală de bună vecinătate cu 
țările din această zonă, abordînd re
lațiile cu vecinii săi pe baza princi
piilor nealinierii, ale Cartei O.N.U. și 
documentelor Conferinței de la Hel
sinki.

Inaugurarea unui nou obiectiv industrial 
—rod al colaborării economice romăno-iugoslave

BELGRAD 20 (Agerpres). — în 
Iugoslavia a intrat in exploatare 
In aceste zile un nou obiectiv in
dustrial, fabrica de ciment „Kaknj" 
— rod al colaborării economice 
romăno-iugoslave. Acest obiectiv 
reprezintă cea de-a treia fabrică 
de ciment construită de România 
in Iugoslavia incepind din anul 
1970. Primul obiectiv similar — fa
brica de ciment „Lukavac“ — ur
mează să sărbătorească, la începu
tul anului 1979, cinci ani de activi
tate, prezentîndu-se cu rezultate 
deosebit de bune. O a patra fabrică 
se află, in prezent, in faza finală 
de montaj.

La festivitățile prilejuite de pu
nerea in funcțiune a fabricii 
„Kaknj" au participat reprezen
tanți ai organelor de partid și de 
stat federale, republicane și locale, 
precum și ai Agenției economice a 
României la Belgrad și ai „Uzin- 
exportimport". Cu acest prilej s-au 
subliniat nivelul tehnic ridicat al 
tehnologiei și al echipamentelor li
vrate de România, rezultatele foarte 
bune obținute in perioada de pu
nere in funcțiune și de probe teh
nologice, fapt pentru care s-a de
cernat firmei „Uzinexportimport" 
din București „Placheta de onoare".

ORIENTUL MIJLOCIU
• Tabere ale palestinienilor din Liban bombardata de aviația 

israelianâ • Remanieri în guvernul libanez
BEIRUT 20 (Agerpres). — Aviația 

israeliană a bombardat miercuri 
după-amiază tabăra palestiniană de 
la Burj Es-Shimali din apropierea 
orașului-port Tyr, din sudul Libanu
lui, precum și două localități, 
Bourghoulieh și Kassamieh. situate 
pe litoralul Mării Mediterane — re
latează agenția France Presse, ci
tind o sursă militară palestiniană.

Artileria palestiniană a ripostat, 
deschizind focul asupra avioanelor 
israeliene care treceau in zona ora- 
șului-port Tyr.

Potrivit primelor estimări. 25 de 
persoane au fost ucise sau rănite.

Corespondenții străini aflați la 
Nabatieh, in sectorul central al Li
banului, informează că acest oraș și 
împrejurimile sale au fost supuse 
unui tir violent de artilerie tras de 
pe teritoriul Israelului.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Avioa
ne aparținînd forțelor aeriene utili
tare israeliene au atacat miercuri

la prînz bazele palestiniene din Li
ban — a anunțat, potrivit agenției 
Associated Press, un purtător de 
cuvint militar israelian.

Purtătorul de cuvint a precizat că 
au fost bombardate trei baze : Dahar 
El Bourj, Kassamieh și Burj Es- 
Shimali. din sudul Libanului, după 
care avioanele s-au întors la ba
zele lor.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Victor 
Khouri, comandantul șef al armatei 
libaneze, a fost numit miercuri mi
nistru al apărării. Pină in prezent, 
acest portofoliu a fost deținut de 
Fuad Boutros, viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor externe.

Consiliul de Miniștri libanez a 
acceptat, de asemenea, demisia mi
nistrului industriei și petrolului, 
Michel Doumet. Portofoliul acestuia 
va fi preluat de Assaad Rizk, mi
nistrul muncii și prevederilor sociale, 
educației, artelor și agriculturii.

Divergențe la reuniunea miniștrilor 
agriculturii din tarile C. E. E.

BRUXELLES 20 (Agerpres). — 
Miercuri în zori s-a încheiat la Bru
xelles, după dezateri prelungite, reu
niunea miniștrilor agriculturii ai 
C.E.E., fără ca participants să reu
șească a reconcilia pozițiile puternic 
divergente dintre „cei nouă" asupra 
unor probleme spinoase. Franța a 
cerut devalorizarea cu 3,6 la sută a 
„francului verde" — monedă fictivă 
utilizată in schimburile agricole in- 
tercomunitare pentru a exprima pre
țurile comune agricole in unități de 
cont vest-europene. Dar cererea 
Franței a fost respinsă.

Referindu-se la aceste dispute din 
sînul reuniunii, agenția France Presse 
relevă că cererea Franței a întim-

pinat opoziția fermă a delegației, 
vest-germane, care a făcut uz de 
dreptul de veto. în aceste condiții, 
relevă aceeași sursă, Franța ar putea 
să blocheze utilizarea in politica a- 
grîcolă comună a noii monede de. 
cont (E.C.U.), preconizată in cadrul 
viitorului sistem monetar al C.E.E., 
ce urmează să intre in vigoare la 1 
ianuarie 1979.

„Dacă nu vom reuși să desființăm 
totalurile compensatorii monetare în 
sectorul agricol, balanța noastră a- 
gricolă se va deteriora grav in urmă
torii cinci ani in profitul R.F.G.", a 
declarat ministrul francez ăl agri
culturii, Pierre Mehaignerie.

LIMA 20 (Agerpres). — Schimbu
rile comerciale dintre cele cinci țări 
membre ale Pactului Andin (Bolivia. 
Columbia, Ecuador, Peru Și Venezue
la) au atins, in 1978 un volum va
loric de ordinul a 920 milioane dolari 
— a declarat coordonatorul Juntei A- 
cordului de la Cartagena. Rafael 
Garcia Velasco. El a precizat că a- 
ceastă cifră este de zece ori mai

mare decit cea atinsă in 
a fost semnat AeordUl de la Car
tagena, documentul .constitutiv al 
Pactului Andin. Rafael Garcia Ve
lasco a precizat că schimburile co
merciale interandine au înglobat o 
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Negocierile comerciale între S.U.A. 
și țările Pieței comune

BRUXELLES 20 (Agerpres). — 
Negocierile comerciale multilăterale 
ale G.A.T.T. de la Geneva (runda 
Tokio) continuă intre Statele Unite 
și C.E.E.. dar pachetul final nu va 
fi pus Ia punct inainte de aprilie 
1979. La încheierea unei dezbateri 
îndelungate in Consiliul ministerial 
al C.E.E.. ministrul francez al co
merțului exterior, Jean Franțois 
Deniau, a subliniat că nu mai există 
un calendar al acestor negocieri și 
că ar fi mai util să se consacre mai 
mult timp negocierii unui acord co
respunzător. In convorbirile din ul
timele zile, a subliniat ministrul 
francez. Comisia C.E.E. a obținut 
concesii însemnate din partea S.U.A., 
care vor trebui să aplice regulile 
G.A.T.T.. ca și celelalte țări membre 
ale acestei organizații.

După cum relevă agenția France 
Presse. Deniau a arătat, in fața Con
siliului ministerial al C.E.E. că acor
dul urmărit trebuie să fie echilibrat 
din punct de vedere cantitativ și ca
litativ între C.E.E. și S.U.A. El tre
buie în special să reducă acele tarife 
americane care sint nefiresc de ridi
cate. în domeniul agricol, țările 
C.E.E. sînt cele ce trebuie să hotă
rască politica agricolă comună, care 
nu poate fi discutată in cadrul 
G.A.T.T. și nu poate fi pusă sub tu
tela unui for internațional.

în încheiere, ministrul francez a 
subliniat că prevederile tarifare re- 
zultind din acordul ce va fi încheiat 
de G.A.T.T. trebuie să se eșaloneze

pe un termen rezonabil si nicidecum 
pe un termen irevocabil de 8 ani. In 
acest sens, el a propus două etape 
de cinci și trei ani șau de cile patru 
ani. separate „printr-o perioadă de 
reflecție".

Statele Unite au înregistrat in al 
treilea trimestru al acestui an un 
deficit al balanței de plăți de 3,8 mi
liarde dolari, fapt care este de na
tură să împiedice și mai mult re
dresarea cursului dolarului pe pie
țele externe — relatează agenția 
United Press International. Deficitul 
in perioada iulie-septembrie a fost, 
cu .722 milioane mai ridicat decît cel 
din trimestrul precedent — 3,1 mi
liarde dolari — ceea ce inseamnă că, 
in mod sigur, totalul deficitului pe 
întreg anul 1978 va urca peste ni
velul de . 15,3 miliarde dolari. înre
gistrat in 1977.

In cercurile oficiale s-a sperat că. 
dacă se inregistrează progrese in 
reducerea deficitului, piețele mone
tare externe vor reacționa pozitiv
și dolarul se va întări, scrie agenția 
citată, mentionind in acest sens de
clarațiile ministrului de finanțe
Blumenthal, care susținea, in septem
brie. in fata miniștrilor de finanțe
ai țărilor, occidentale, că se pot aș
tepta la o reducere de 30—10 la sută 
a deficitului. Dar, subliniază U.P.I., 
ultimele date ne trimestrul trei pu
blicate de Ministerul Comerțului 
infirmă aceste speranțe.

Spre continuarea dialogului între Grecia și Turcia
STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 

Primul ministru al Turciei. Biilent 
Ecevit. care se află intr-o vizită ofi
cială in Suedia, și-a exprimat spe
ranța că decizia Curții internaționale 
de justiție, care s-a declarat incom
petentă să judece diferendul greco- 
turc cu. priviră la platoul continental 
al Mării Egee. nu va descuraja Gre

cia in căutările sale de a ajunge la 
o soluție negociată cu Turcia. At
mosfera relațiilor greco-turce. a spus 
premierul turc, este mai bună, un 
început de dialog fiind stabilit după 
întilnirea pe care a avut-o in luna 
martie a ) acestui an cu premierul 
grec. Constantin Karamanlis.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

spania: O noua etapă în consolidarea 
procesului democratic

„Constituirea unei societăți democra
tice avansate" este ooiecuvul procla
mat in preambulul noii Constituții a 
Spaniei, ratificată, recent, cu ma
joritatea covirșitoare a voturilor 
exprimate — peste 87 la sută —■ 
în cadrul primului referendum de 
acest gen din istoria țării. Elaborată 
și sprijinită de toate principalele 
partide, noua Constituție reprezintă o 
expresivă victorie a forțelor politice 
și sociale favorabile procesului de 
innoiri din ultimii trei ani. Intrarea 
ei in vigoare pune capăt tuturor le
giuirilor lranchiste și consacră trans
formările progresiste de după moar
tea lui Franco, oferind o bază pentru 
continuarea procesului de democrati
zare. Intre principalele prevederi cu
prinși; in cele 169 de articole ale 
textului constituțional se numără 
proclamarea libertăților politice și 
civice fundamentale, stabilirea siste
mului de guvernare sub forma mo
narhiei parlamentare, recunoașterea 
partidelor politice ca „manifestare a 
voinței populare", laicizarea statului, 
dreptul la grevă, la autonomie regio
nală „in cadrul patriei comune și in
divizibile a tuturor spaniolilor" etc.

Primul ministru, Adolfo Suarez, de
clara că noua Constituție este menită 
să înlăture sechelele trecutului, a- 
dăugind însă că țara rămîne confrun
tată cu numeroase probleme dificile : 
necesitatea de a asigura o relansare 
economică și de a crea noi locuri de 
muncă ; combaterea inflației ; elimi
narea terorismului ; consolidarea ro
lului Spaniei pe arena internaționa
lă și altele.

La rindul său, secretarul general al 
partidului comunist. Santiago Car
rillo. aprecia că aprobarea Constitu
ției nu reprezintă decit „o fază im
portantă a unui proces complex", 
menit să „consolideze democrația 
încă fragilă in Spania" și că ar exis
ta pericolul unei lovituri de stat „atî- 
ta : vreme cît democrația nu este 
consolidată". (Se știe că o ten
tativă de acest gen a fost neu

tralizată ’ recent de autorități în 
rindurile armatei). Pornind tocmai 
de la existența unei situații di
ficile, atit în domeniul economic, cit 
si in cel politic și social, comuniștii 
se pronunță pentru continuarea și 
lărgirea politicii de consens demo
cratic inițiate prin acordurile de la 
Moncloa — încheiate anul trecut intre 
guvern și partidele politice reprezen
tate in parlament — a căror valabili
tate expira prin intrarea in vigoare 
a Constituției.

Comuniștii sint dispuși să sprijine 
un guvern al unei „noi majorități", 
care ar avea ca bază Uniunea Cen
trului Democratic (partidul premie
rului Adolfo Suarez) și Partidul So
cialist Muncitoresc, cu condiția ca 
programul unui asemenea guvern să 
ofere garanții adecvate de soluționare 
a celor mai acute probleme ale țării, 
inclusiv reforma aparatului de stat.

După referendum se intrevede o 
perioadă de activitate politică intensă, 
in parte avind de-acum un calendar 
mai mult sau mai puțin stabilit. In de
curs de o lună de la promulgarea ofi
cială a Constituției, șeful guvernului va 
trebui să opteze pentru una din cele 
două alternative stipulate chiar in 
textul constituțional, și anume: să so
licite votul de încredere al Cortesu- 
rilor. sau să recurgă la dizolvarea 
parlamentului, anunțând data viitoa
relor alegeri legislative. Textul con
stituțional introduce la acest capitol 
un element nou : deși desemnat de 
rege, primul ministru este obligat de 
acum inainte să primească votul de 
încredere al parlamentului, fără de 
care guvernul nu este oficial investit.

Potrivit presei spaniole, premierul 
Sțiarez a hotărit să dizolve Cortesu- 
rile și să convoace alegeri generale 
la începutul anului viitor. înaintea 
alegerilor municipale. Decizia premie
rului spaniol va fi insă anunțată 
oficial fie la 29 decembrie -r dată la 
care intră in vigoare noua Constituție 
aprobată prin referendumul popular 
de la 6 decembrie — fie la 8 ianuarie, 
la sfirșitul vacanței parlamentare.

în fața guvernului se ridică și o 
altă problemă importantă — organi
zarea alegerilor municipale, căci, in 
contrast cu situația existentă la nivel 
parlamentar, primarii orașelor și sa
telor Spaniei au fost desemnați, in cea 
mai mare parte, de fostul regim, deci 
nu printr-un scrutin liber. Ultima 
precizare oficială indică ținerea de 
alegeri municipale la trei luni după 
referendum, ceea ce ar însemna că. 
la primăvară, spaniolii vor fi chemați 
la urne pentru a patra oară in mai 
bine de doi ani.

Pe de altă parte. în fața Cortesuri- 
lor se deschide o perioadă de intensă 
activitate legislativă, urmind să adop
te circa 50 de „legi complementare", 
menite să transforme in texte juridice 
precise normele noii Constituții. De 
redactarea acelor texte depind, intre 
altele, reforma instituțiilor jude
cătorești si a forțelor de ordine, 
reglementarea exercitării libertăților 
prevăzute, precizarea conținutului e- 
fectiv al unor drepturi sociale, pre
cum și acordarea definitivă a unui 
statut de autonomie Țării Bascilor și 
Cataloniei. Această ultimă reglemen
tare in suspensie, ca și dificultățile 
economice și sociale vor constitui, 
cred observatorii, cele două mari pro
bleme ale Spaniei in perioada urmă
toare. în fine, legile complementare 
urmează să explice cum se vor îm
bina în practică „libera întreprindere" 
și „economia de piață", cu „inițiativa 
publică" și „planificarea" sau cum 
va fi aplicat enunțul din Constitu
ție proclamind munca nu numai un 
„drept", ci și o „datorie", in situația 
cînd peste un milion de șomeri caută 
de lucru.

în ansamblu, apreciază comentatorii 
politici, cadrul oferit de noua Con
stituție devansează stadiul de rezol
vare a problemelor cu care este con
fruntată actualitatea economică și 
social-politică a Spaniei.

V. OROS

în sprijinul colaborării dintre 
statele arabe și africane

DOHA 20 (Agerpres). — Comunica
tul comun dat publicității la înche
ierea vizitei întreprinse in Qatar de 
președintele Zairului, Mobutu Șese 
Seko. menționează că pentru solu
ționarea problemei Orientului Mijlo
ciu sint necesare retragerea trupe
lor israeliene uin teritoriile arabe 
ocupate, inclusiv din Ierusalimul 
arau, precum și respectarea dreptu
rilor legitime ale poporului palesti
nian, inclusiv dreptul de a-și crea 
un stat independent, sub conducerea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.).

Cele două părți își exprimă. , de 
asemenea, satisfacția față de creș
terea cooperării dintre statele arabe 
și africane, in toate domeniile. Dez
voltarea acestor relații de colabora
re, arată comunicatul, constituie cea 
mai adecvată cale de a promova in
teresele ambelor grupuri de state, de 
a infăptui obiectivele pe care ele le 
preconizează.

Zairul și Qatarul iși reafirmă, in 
același timp, hotărirea de a acorda 
tot sprijinul necesar luptei popoare
lor din teritoriile africane aflate încă 
sub dominație străină, pentru cuce
rirea independenței lor și pentru in
staurarea unor regimuri majoritare. 
Cele două părți și-au exprimat, tot
odată, preocuparea față de persis
tența unor tensiuni și diverafențe 
între o serie de țări ale continentu
lui. subliniind că toate aceste conflict 
te trebuie soluționate prin mijloace 
exclusiv pașnice, fără amestec străin.

Agravarea situației 
în zonele inundate 

din Arizona
WASHINGTON 20 (Agerpres). — In 

statul american Arizona, unde ploile 
torențiale au provocat in ultimele 
zile, pe vaste suprafețe, puternice 
inundații, situația s-a agravat marți. 
Apele revărsate au acoperit nume
roase șosele, forțind autorilobiliștii să 
se refugieze uneori pe acoperișul 
mașinilor, de unde au fost salvați cu 
ajutorul elicopterelor. Ieșite dip mat
că. unele cursuri de apă au dezrădă
cinat arbori, au rupt conducte pentru 
transportul gazelor- și au distrus linii 
de aprovizionare cu energie electri
că.

La Moscova a avut 106 °ln~ 
tilnire in cadrul căreia conducătorii 
organismelor de radioteleviziune din 
unele țări socialiste au efectuat un 
schimb de experiență. Din țara noas
tră; ia lucrări a luat parte Valeriu 
Pop. director general al Radiotelevi- 
ziunii române. Participanții la intil- 
nire au fost primiți de Mihail Zimia- 
nin, secretar al C.C. al P.C.U.S.

★
La 20 decembrie, directorul gene

ral al Radioteleviziunii române a a- 
vut o întilnire cu S. G. Lapin, pre
ședintele Comitetului de stat al 
U.R.S.S. pentru radio și televiziune. 
Au fost discutate probleme ale co
laborării dintre organizațiile de ra
dio și televiziune din cele două țări. 
La întilnire a participat Gheorghe 
Badrus. ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova.

„în Sahel, amenințarea secetei 
și foametei nu este îndepărtată"

— menționează revista „Jeune Afrique"
pediente. incapabile să soluționeze 
in mod real și efectiv problețnele a- 
limentare ale Sahelului.

în fiecare an, populația acestei re
giuni crește cu aproximativ 2,5 lâ 
sută. în timp ce producția cerealieră 
nu incetează să scadă, iar exodul 
spre zonele urbane se accelerează. 
In acest context, arată revista „JJeune 
Afrique", Comitetul (permanent) in
terministerial de luptă împotriva 
secetei in Sahel (C.I.L.S.S.) a elabo
rat un program de restructurare a e- 
conomiei saheliene. Se are astfel in 
vedere, cu prioritate, creșterea mij
loacelor financiare alocați? pentru 
dezvoltarea culturilor alimentare, 
promovarea unei politici raționale de 
valorificare a rezervelor lemnoase 
ale statelor respective, precum și o 
acțiune pe scară largă de reimpăduJ 
rire, pentru a frîna continua înain
tare a deșertului.

Asistența alimentară primită de 
țările Sahelului (Republica Capului 
Verde, Gambia. Volta Superioară. 
Mali, Mauritania. Niger, Senegal și 
Ciad) a permis evitarea unei 
bile catastrofe ; rămine însă 
nent imperativul transpunerii 
tă a unei strategii economice 
le să frineze înaintarea 
pustiitor, pentru că amenințarea se
cetei și a foametei nu este definitiv 
îndepărtată in această regiune — 
scrie revista „Jeune Afrique". Pen
tru țările Sahelului. deficitul alimen
tar pe anul 1978 este estimat la 
580 000 de tone, comparativ cu 70 000 
tone in 1977 și cu 2 milioane tone in 
anii 1973—1974. Spectrul foametei a 
putut fi îndepărtat datorită sprijinu
lui primit, din partea unor organiza
ții internaționale și în urma unor 
importuri masive de cereale. Acestea 
nu sint însă altceva decît simple ex-

verita- 
perma- 
in via- 

_ capabi- 
deșertului

Preocupări economice in Guyana
GEORGETOWN 20 (Agerpres). 

Luind cuvintul la încheierea 
congres popular, desfășurat la 

• getown, m prezența a peste 
mii de delegați, sub auspiciile 
greșului Național al Poporului, parti
dul, de guvernămint. primul minis
tru al Guyanei. Forbes Burnham, a 
relevat că. in fața actualelor difi
cultăți economice cu care este con
fruntată țara, se impune o creștere 
substanțială a producției in toate ra
murile de activitate. Sintetizind prin
cipalele obiective economice actuale 
și de perspectivă imediată, premie
rul Burnham a subliniat necesitatea 
sporirii productivității muncii, a con-

unui 
Geor- 
patru 
Con-
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

în numele Uniunii Medicale 
Balcanice, prof. dr. Popescu- 
Bttzeu a remis primului mi
nistru al Greciei. Constantin 
Karamanlis, „Diploma de onoa
re" și Medalia jubiliară, ca semn 
de prețuire pentru eforturile ce 
le face pentru promovarea co
laborării dintre țările și po
poarele balcanice in domeniul 
științific, ca și in alte domenii.

struirii de noi obiective industriale, 
a extinderii suprafețelor cultivable 
și a practicării unei agriculturi mo
derne. capabilă să asigure necesarul 
de hrană al populației.

Vorbitorul a anunțat că. luna vii
toare. va fi dat publicității un cod 
al întreprinderilor particulare, care 
va delimita drepturile și îndatoririle 
sectorului particular (local și străin) 
din cadrul economiei guyaneze. în 
încheiere, Forbes Burnham a dat o 
înaltă apreciere dezbaterilor „Con
gresului popular", arătind că este 
necesar ca și pe Viitor principalele 
probleme ale. țării să fie examinate 
in astfel de foruri.

de electricitate
paralizează, timp de mai multe ore,

xzîntreaga viață economică a țării----—,
• Clipe dramatice trăite de 37 milioane de cetățeni • Sec
vențe ale unei povestiri științifico-fantastice devenite realitate • 

Pierderi în valoare de 4 miliarde de franci
..Cea mai mare defecțiune electrică pe care a cunoscut-o 

Franța" ; „Patru miliarde de franci pierderi" ; „Vulnerabilitate 
și insuficiență" ; „Conectorul de curent întrerupt la scara in
tregii țări". Sub asemenea titluri, pe întreaga lățime a paginii, 
presa franceză relatează pe larg despre efectele penei de elec
tricitate care a paralizat marți. timp de mai multe ore, viața 
economică a țării, afectind

Intervenită dimineața, cind sute 
de mii de oameni din marile cen
tre urbane, mai ales din Paris, se 
îndreptau spre locurile de muncă, 
întreruperea curentului a provocat 
o adevărată panică. Traficul de 
autovehicule blocat de ne funcțio
narea semafoarelor ; trenuri de pe 
liniile electrificate oprite in plin 
cimp ; vagoanele metroului imobi
lizate intre stații, in timp ce zeci 
de mit de pasageri au fost siliți să 
înfrunte peripețiile pe care le com
portă străbaterea unor tuneluri in 
totală obscuritate, spre rampele dt 
ieșire : alte mii de persoane rămase 
captive in lifturi : tone de alimen
te deteriorate in depozite și in fri
giderele casnice : viața aeroportu
rilor perturbată prin deconectarea 
controalelor electronice — iată 
clteva din urmările penei de curent. 
S-au adăugat serioase greutăți 
create spitalelor, ajunaindu-se 
alocuri la momente dramatice, 
chirurgii au trebuit să execute 
rațiile la lumina lanternelor 
cum s-a. intim plat la Nantes, 
intervenție de cord deschis să fie 
prelungită cu cfteva ore.

Veritabil coșmar" numea zia- 
,.LE MATIN" atmosfera trăită 

francezi in cursi'il zile', de marți, 
vreme ce PARISIEN LI-

direct circa 37 milioane de cetățeni.
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BERE", amintind de un film ame
rican in care o ființă venită, din 
spațiul cosmic „neutralizează" timp 
de o zi curentul electric al întregii 
noastre planete, scrie că „Franța a 
cunoscut un coșmar asemănător", 
de data aceasta nemaifiind vorba 
insă de o povestire științifico-'fan- 
tastică, ci de o crudă realitate.

Autoritățile franceze de resort au 
explicat că gigantica pană de cu
rent s-a produs ca urmare a supra
solicitării rețelei de electricitate 
prin folosirea „anarhică" de către 
populație a instalațiilor de încălzire 
cu curent intr-un moment cind 
vremga se răcise brusc. In aseme
nea condiții, defecțiunea înregistra
tă la un cablu electric de 400 
kilovolți ce leagă Lorena de regiu
nea pariziană s-a extins. treptat, 
asupra intregii rețele naționale, cu 
excepția zonei din nord-estul țării, 
afectind intr-o anumită măsură și 

ziarele 
că siste- 
pana ge-

Elveția. In relatările lor. 
remarcă, totodată, faptul 
mele menite să prevină 
nerală nu au funcționat.

Autoritățile au adresat 1 
chemarea de a nu mai. utiliza ra
diatoarele după restabilirea curen
tului. pentru a preveni o nouă pană 
de proporții.

populației
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Inlr-una din stațiile centrale ale metroului parizian, mii de cetățeni
surprinși de blocarea traficului (Telefoto A.P. — Agerpres)

Comunicat comun cuba 
nezo—irakian. La încheierea 
vizitei vicepreședintelui Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Irak. Saddam Hussein, la invitația 
lui Fidel Castro, președintele Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri ale Cubei, s-a publicat un 
comunicat comun care reafirmă so
lidaritatea cu lupta justă a mișcări
lor de eliberare națională din Africa 
australă și condamnă manevrele și 
actele de agresiune comise de regi
murile rasiste de la Pretoria și Sa
lisbury. Comunicatul subliniază rolul 
mișcării țărilor nealiniate in consoli
darea păcii mondiali?. necesitatea 
dezarmării generale și, complete și 
imperativii! edificării unei noi ordini 
economice internaționale. Totodată, 
documentul consemnează hotărirea, 
ambelor părți de a extinde și diver
sifica cooperarea economică și co
mercială.

0 nouă rundă a tratative
lor dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
privțnd limitarea vinzărilor și livră
rilor sde arme convenționale a avut 
loc între 5—15 decembrie, la Ciudad 

’ de Mexico. Următoarea rundă va 
avea loc la Helsinki.

Ședință la Vientiane. c°- 
mitetul administrativ revoluționar- 
popular al capitalei laoțiene și al 
provinciei Vientiane a examinat re
zultatele activității desfășurate in 
1978 de organele locale ale puterii 
populare. Luind cuvintul. Kaysone 
Phomvihane, secretar general al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, primul ministru al R.D.P. 
Laos, a relevat succesele obținute in 
provincia Vientiane in domeniile 
economic și social, s-a referit la di
recțiile principale ale activității or
ganelor puterii populare. Totodată, 
el a chemat la întărirea contiguă a 
unității poporului laoțian.

La New York s-a încheiat 
Festivalul de artă românească, 
care a cuprins spectacole ale co
rului „Madrigal", recitaluri sus
ținute de Dan lordăchescu, Mi- 
haela Martin și Ferdinand Weiss. 
A susținut spectacole și o for
mație condusă de Damian Luca. 
Solii artei românești au fost 
salutați, printr-un mesaj, de 
primarul orașului New York. 
Edward Koch. Cotidiana de mare 
prestigiu, ca „New York Times" 
și „New York Post", au consa
crat articole elogioase progra
mului oferit, de corul „Madrigal" 
și de baritonul Dan lordăchescu, 
solist al primei noastre scene 
lirice.

Convorbiri vietnamezo- 
nipOHS tiraPul vizitei ministru
lui de externe al R. S. Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh. în Japonia, se 
arată intr-un comunicat dat publici
tății la Hanoi, părțile au subliniat că 
Vietnamul și Japonia trebuie să co
laboreze in interesul păcii și stabili
tății in Asia pe baza principiilor in
dependenței. suveranității și integri
tății teritoriale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc și 
a coexistenței pașnice.

Eliberare. Fostul dePutat bra- 
zilian Marco Antonio Tavares Coelho, 
întemnițat in ianuarie 1975 pe moti
vul că este membru al C.C. al P.C. 
Brazilian, a fost pus in libertate con
diționată — informează agenția 
Prensa Latina.

Populația Norvegieicste de 
aproximativ 4 067 000 locuitori, fiind 
cu circa 15 500 oameni mai mare 
decit cu un an in urmă. Anunțind 
aceste cifre. Oficiul central de sta
tistică al Norvegiei relevă că sporul 
de populație menționat este cel mai 
mic din ultimii 42 de ani.

Urmări ale cuîrsmuruluî 
din Iran. Postul-de radi0 Iran’c1’ 
tat de agenția Associated Press, a 
anunțat că numărul victimelor cutre
murului de săptămina trecută din 
sud-vestul țării s-a ridicat la 59. Cu
tremurul a afectat aproape 300 de 
mici așezări din regiunea munților 
Zagros, in apropierea orașelor Izeh 
și Masjed-e-Soleiman. La epicentru, 
cutremurul a atins 5,5 grade pe scara 
H^șhter.

Atentate în Italia.Mai mult* 
sedii ale organizațiilor patronale din 
nordul Italiei au fost atacate de te
roriști. La Torino, doi funcționari ai 
administrației penitenciarelor au că
zut victime teroriștilor. în Bologna, 
un grup de necunoscut! a incendiat 
portalul Operei din localitate. Trei 
bandiți înarmați au blocat in apro
piere de localitatea Sybaris un tren, 
jefuind vagonul poștal, din care au 
sustras suma de 700 milioane lire.
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