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încheierea lucrărilor Plenarei comunet

a Comitetului Central
al Partidului Comunist Român 

si Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice si Sociale a României

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, în zilele de 4 și 5 iulie 
1979 a avut loc Plenara comună a Comi
tetului Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României.

La lucrări au participat, ca invitați, pri
mii secretari ai comitetelor județene de 
partid, conducători ai unor instituții cen
trale de stat și obștești, adjuncți de șefi de 
secție la Comitetul Central, redactori-șefi 
ai presei centrale, care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.R.

1. în cadrul plenarei comune, Comite
tul Central al Partidului Comunist Român 
și Consiliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a României și-au însușit 
în unanimitate proiectul de Directive ale 
Congresului al Xll-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire la planul cincinal 
1981—1985 și liniile directoare ale dez
voltării economico-sociale a României 
pînă în 1990. Plenara a apreciat că direc
țiile principale și orientările fundamentale 
ale dezvoltării economice și sociale a 
țării în perioada următoare,corespund pe 
depiin prevederilor Programului Partidu
lui Comunist Român de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism, ele

marcînd o etapă nouă, calitativ superioa
ră, în opera de industrializare socialistă a 
țării, de ridicare pe o treaptă mai înaltă 
a agriculturii, de dezvoltare și moderniza
re a forțelor de producție pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.

Continuînd în ritm susținut procesui 
dezvoltării și modernizării economiei na
ționale, a tuturor ramurilor și sectoarelor 
de activitate, a tuturor județelor țării, pre
vederile înscrise în proiectul de Directive 
asigură valorificarea într-un înalt grad a 
resurselor materiale și umane de care dis
pune patria noastră, o eficiență economi
că ridicată a activității în toate domeniile, 
în scopul creșterii neîncetate a avuției na
ționale și venitului național. Proiectul de 
Directive cuprinde importante prevederi 
care vizează creșterea în continuare a ni
velului de trai, material și spiritual, al în
tregului popor — țelul suprem al politicii 
partidului, esența societății socialiste mul
tilateral dezvoltate care se edifică în 
România.

Plenara a dat o înaltă apreciere contri
buției personale a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea și fundamentarea proiectu
lui de Directive, relevînd aportul său e- 
sențial la progresul economico-social al

întregii țări pe calea socialismului și co
munismului.

Plenara a hotărît ca proiectul de Direc
tive să fie dat publicității, supus dezbate
rii întregului partid și a opiniei publice din 
țara noastră, urmînd să fie adoptat de cel 
de-al Xll-lea Congres al Partidului Comu
nist Român.

2. Dezbătînd proiectul Programului de 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologi
că și introducere a progresului tehnic pînă 
în 1990 și orientările principale pînă în 
anul 2000, Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a Româ
niei au apreciat că, prin obiectivele pro
puse, el asigură o orientare fermă a cer
cetării în direcțiile esențiale pentru pro
gresul în ritm înalt al economiei naționa
le și al întregii societăți, pe baza afirmă
rii tot mai puternice a revoluției tehnico- 
științifice. Dezbaterile au reliefat rolul 
care revine cercetării științifice în dezvol
tarea bazei de materii prime și a resurse
lor energetice, în valorificarea lor supe
rioară, în diminuarea consumurilor, în 
modernizarea mijloacelor de producție, 
îmbunătățirea calității produselor și ridi
carea gradului lor de competitivitate în 
schimbul mondial de valori.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

H O T Ă R î R E A
Plenarei C.C. al P.C.R. din 4-5 iulie 1979 

cu privire la convocarea Congresului 
al Xll-lea al Partidului Comunist Român

Pe baza prevederilor Statutului Parti
dului Comunist Român, potrivit cărora 
Congresul partidului se convoacă o 
dată la 5 ani, Plenara Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Român

Hotărăște

Convocarea Congresului al Xll-lea al 
partidului între 19 și 24 noiembrie a.c. 
și în legătură cu aceasta trecerea la 
organizarea adunărilor și conferințelor 
pentru dări de seamă și alegeri în toate 
organizațiile de partid.

Expresie a profundului democratism 
existent în partidul nostru, pregătirea 
Congresului al Xll-lea al P.C.R., precum 
și desfășurarea adunărilor și conferințe
lor pentru dări de seamă și alegeri vor 
trebui să ducă la creșterea și mai puter
nică a rolului organelor și organizațiilor 
de partid în conducerea activității poli
tice, economice și sociale, în unirea efor
turilor oamenilor muncii în lupta pentru 
îndeplinirea planului pe anul în curs și 
a întregului cincinal.

Activitatea de pregătire a Congresu
lui trebuie să aibă ca rezultat întărirea 
tot mai puternică a partidului, a unității 
sale, a rolului lui de forță politică con
ducătoare a întregii societăți — factor 
hotărîtor în înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în România. Perioada de 
pregătire a celui de-al Xll-lea Congres 
trebuie să marcheze noi și importante

succese în perfecționarea activității de 
partid, a muncii organelor și organiza
țiilor județene, municipale, orășenești și 
comunale, în intensificarea activității lor 
politice și organizatorice, în întărirea 
spiritului lor revoluționar, în dezvoltarea 
legăturilor cu masele de oameni ai mun
cii. Pregătirea Congresului trebuie să 
ducă la îmbunătățirea muncii în toate 
compartimentele societății, în vederea 
îndeplinirii în cele mai bune condiții a 
hotăririlor de partid și de stat, aplicării 
întocmai a legilor țării, realizării cu suc
ces a întregii politici interne și externe a 
României socialiste. Perioada de pregă
tire a Congresului trebuie să ducă la ri
dicarea nivelului politic și ideologic al 
comuniștilor, al celorlalți oameni ai 
muncii, la educarea lor în spiritul con
cepției științifice a materialismului dia
lectic și istoric, al principiilor eticii și echi
tății socialiste, la angajarea tot mai hotă- 
rîtă a membrilor partidului nostru, a tu<- 
turor cetățenilor țării în eforturile pen
tru accelerarea progresului material și 
spiritual al societății, pentru ridicarea 
României pe noi culmi de civilizație so
cialistă și comunistă.

I. — Congresul al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român va avea următoarea 
ordine de zi :

1. — Raportul Comitetului Central cu 
privire la activitatea Partidului Comu
nist Român în perioada dintre Congresul 
al Xl-lea și Congresul al Xll-lea și sarci
nile de viitor ale partidului ;

2. — Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie ;

3. — Proiectul de Directive ale Con
gresului al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la Planul național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
României pentru perioada 1981—1985 și 
orientările pînă în 1990 ;

4. — Proiectul programului de cerce
tare științifică, dezvoltare tehnologică și 
de introducere a progresului tehnic pînă 
în 1990 și orientările principale pînă în 
anul 2000 ;

5. — Proiectul programului de cerce
tare și dezvoltare în domeniul energiei 
pînă în 1990 și orientările principale 
pînă în anul 2000 ;

6. — Modificarea unor prevederi ale 
Statutului Partidului Comunist Român ;

7. — Alegerea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, a Comitetu
lui Central al partidului și a Comisiei 
Centrale de Revizie.

II. — Norma de reprezentare pentru 
alegerea delegaților la Congres va fi 
de un delegat la 1 100 membri de partid, 
luîndu-se ca bază efectivul partidului 
la data de 30 septembrie 1979, la Con
gres urmînd să participe circa 2 670 de
legați aleși în conferințele organizațiilor 
județene de partid și în conferința orga
nizației de partid a municipiului Bucu
rești.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Stimați tovarăși,
Plenara Consiliului Național al 

Oamenilor Muncii a dezbătut pro
bleme importante privitoare la 
creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii, precum și în le
gătură cu activitatea consiliilor oa
menilor muncii și regulamentele 
prin care se reglementează, pen
tru viitor, funcționarea organis
melor oamenilor muncii la toate 
nivelurile. Toate aceste documen
te au fost adoptate în unanimita
te de către Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii.

Hotărirea cu privire la creșterea 
nivelului de trai în anii 1976—1980 
urmează să fie publicată mîine în 
presă. După cum reiese din con
ținutul ei, începînd de la 1 august 
se va trece la cea de-a doua e- 
tapă a majorării retribuției, pre
cum și a pensiilor și alocațiilor 
pentru copii și, totodată, la apli
carea celorlalte măsuri prevăzute 
privind creșterea nivelului de ti'ai 
al oamenilor muncii.

Nu doresc să mă opresc asu
pra acestor prevederi, deoarece ele 
vor fi publicate și oamenii mun
cii, întregul popor le vor putea 
cunoaște nemijlocit. Doresc numai 
să subliniez că realizarea primei 
părți a majorării retribuțiilor, a 
celorlalte măsuri de creștere a ni
velului de trai și trecerea la reali
zarea celei de-a doua părți — care 
se va înfăptui pînă la sfîrșitul a- 
nului 1980 — se înscriu în preo
cuparea partidului și statului nos
tru socialist de a asigura, pe mă
sura creșterii economiei naționa
le, a venitului național, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor. A- 
ceste hotărîri demonstrează cu pu
tere faptul că tot ceea ce obținem 
în realizarea Programului elabo
rat de Congresul al Xl-lea cu pri
vire la făurirea societății socialis

te multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism, 
întreaga dezvoltare economico-so
cială a țării sînt destinate îmbu
nătățirii continue a bunăstării oa
menilor muncii, dezvoltării gene
rale a societății noastre socialiste, 
ridicării nivelului de civilizație al 
întregului popor. Aceasta de
monstrează cu putere faptul că țe
lul suprem al politicii partidului 
este asigurarea, pentru constructo
rii socialismului din patria noastră, 
a unor condiții de viață, materia
le și spirituale, tot mai bune, că 
esența societății socialiste multila
teral dezvoltate o reprezintă bu-< 
năstarea întregii națiuni. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Am putut realiza prevederile 
planului cincinal privind creșterea 
nivelului de trai — de fapt în 3 
ani — și să asigurăm pe cincinal 
o creștere a veniturilor cu peste 
32 la sută, datorită faptului că oa
menii muncii din toate sectoarele 
de activitate au acționat cu toa
tă hotărîrea pentru înfăptuirea po
liticii partidului, a planului de 
dezvoltare economico-socială. Toc
mai datorită rezultatelor bune în 
realizarea planului pe această pe
rioadă, a perspectivelor ce s-au 
creat de a realiza cincinalul 1976—• 
1980 cu o depășire de peste 100 
de miliarde lei, am putut asigu
ra și creșterea mai substanțială 
— de fapt, cu peste 10 procente 
peste prevederile cincinalului — a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Aceasta presupune, însă, că tre
buie să facem în continuare to
tul pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a planului pe 1979 și 
pe 1980, a prevederilor dezvoltă
rii economico-sociale în acest cin
cinal. Numai în măsura realizării 
în cele mai bune condiții a pla

nului la toți indicatorii — și, în
deosebi, la producția fizică, pro
ducția netă și venitul național — 
putem avea garanția că vom dis
pune de mijloacele necesare, atît 
pentru a acorda această creștere, 
cît și pentru a asigura produsele 
necesare spre a menține puterea 
de cumpărare în limitele prevăzu
te de planul cincinal. în aceste 
condiții, creșterea veniturilor reale, 
începînd cu retribuțiile reale, va 
fi de circa 32 la sută.

Pe total, veniturile populației din 
retribuție vor fi cu mult mai mari, 
avînd în vedere faptul că în aceas
tă perioadă au intrat în cîmpul 
muncii peste un milion de oameni 
ai muncii și că, în același itimp, 
cheltuielile sociale au crescut 
într-o proporție importantă. Aceas
ta face ca sporul veniturilor reale 
ale populației din retribuție și din 
cheltuielile sociale să fie de aproa
pe 45 la sută. Corespunzător aces
tor creșteri, desfacerea de mărfuri 
s-a realizat la un nivel superior 
prevederilor cincinalului, asiguiînd 
produsele necesare satisfacerii ce
rințelor oamenilor muncii.

Aș dori să menționez, ceea ce am 
mai subliniat în plenara de astăzi 
a Comitetului Central al partidu
lui, că în ce privește consumurile 
alimentare, am ajuns la un nivel 
care satisface în condiții științi
fic determinate cerințele fiziolo
gice de consum, media pe țară în 
calorii fiind pe locuitor de 3 240. 
Aceasta corespunde aprecierilor pe 
plan mondial privind consumul 
optimal, care nu trebuie să depă
șească 3 250 de calorii. De aseme
nea, consumurile la alte bunuri, 
mai cu seamă la îmbrăcăminte și 
încălțăminte, se situează la nivelul 
celor din țările dezvoltate, satisfă- 
cînd, în general, necesitățile popu-
(Continuare în pag. a III-a)

HOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii privind înfăptuirea 
programului de creștere a nivelului de trai 

în perioada 1976-1980
Ridicarea continuă a nivelului 

de trai al întregului popor, îmbu
nătățirea permanentă a condițiilor 
de viață și trai ale tuturor oame
nilor muncii, formarea și dezvol
tarea personalității umane, creș
terea gradului de civilizație a so
cietății noastre constituie țelul su
prem, esența însăși a politicii 
Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Din inițiativa și sub îndrumarea 
directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
în cincinalul 1976—1980 a fost 
elaborat programul de creștere a 
nivelului de trai care a fost supus

dezbaterii și aprobării Conferinței 
Naționale din decembrie 1977.

Potrivit prevederilor programu
lui aprobat de Conferința Națio
nală, în acest cincinal toate cate
goriile de oameni ai muncii vor 
beneficia de cea mai mare creștere 
a veniturilor, și în primul rînd a 
retribuției, din istoria construcției 
socialiste din țara noastră. Totoda
tă, programul asigură așezarea pe 
baze mai echitabile a sistemului 
socialist de repartiție după can
titatea și calitatea muncii, precum 
și o mai bună ierarhizare a ramu
rilor producției materiale în func
ție de complexitatea, locul și im
portanța pe care o au pentru pro
gresul multilateral al societății 
noastre socialiste.

Plenara constată cu satisfacție 
că dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei naționale, accentuarea latu
rilor calitative în toate sectoarele, 
și în primul rînd în industrie, creș
terea și modernizarea forțelor de 
producție asigură sporirea în ritm 
susținut a producției materiale, 
productivității muncii și a venitu
lui național, creînd condițiile nece
sare pentru înfăptuirea integrală a 
prevederilor programului' privind 
creșterea nivelului de trai. Pînă la 
finele cincinalului vor spori în con
tinuare veniturile tuturor catego
riilor populației, se va dezvolta în- 
vățămîntul, cultura, ocrotirea sănă
tății, se vor îmbunătăți condițiile

(Continuare în pag. a Il-a)
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HOTĂRÎREA
Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii

privind înfăptuirea programului de creștere
in perioada 1976-1980

a nivelului de trai
(Urmare din pag. I)

de locuit, se va majora volumul 
desfacerilor de mărfuri și al ser

viciilor, 
gățirea 
riale 
tru.

Și

asigurîndu-se astfel îmbo- 
permanentă a vieții mate- 
spirituale a poporului nos-

I. Cu privire la rezultatele
obținute in etapa I 1976-1978
1. Examinînd modul în care au 

fost îndeplinite pînă în prezent 
prevederile programului, Consiliul 
Național al Oamenilor Muncii dă o 
înaltă apreciere rezultatelor ob
ținute. Sarcinile prevăzute pentru, 
această etapă privind majorarea' 
retribuției tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, creșterea venitu
rilor țărănimii, a pensiilor, aloca
țiilor de stat pentru copii, a veni
turilor din fondul social de con
sum și a celorlalte venituri ale oa
menilor muncii au fost îndeplinite 
integral, iar unele chiar depășite.

2. Plenara consideră că rezulta
tele obținute în înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și ale Conferinței Naționale 
a partidului privind dezvoltarea 
economico-socială a țării, ridicarea 
nivelului de trai al poporului de
monstrează justețea politicii parti
dului, bazată pe concepția revolu
ționară a materialismului dialectic 
și istoric, pe aplicarea creatoare a 
adevărurilor și legităților 
la condițiile și realitățile 
din România.

Tot ceea ce s-a realizat 
ani, ca de altfel în întreaga peri
oadă a socialismului, demonstrează 
forța creatoare și capacitatea cla
sei noastre muncitoare, a țărăni
mii, a intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului nos
tru popor, care, stăpîn pe desti
nele sale, într-o unitate tot mai 
strînsă, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, înfăptuiește Pro
gramul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a țării spre comunism.

3. Principalele realizări obținute 
sînt următoarele :

a) Prima etapa.de majorare a. 
retribuțiilor s-a încheiaț la 1 iu-; 
nie 1978, cu 3 "lUni mai : ddVTeme 
decît fusese prevăzută inițial, 
menii muncii beneficiind de 
nituri suplimentare de peste 2 
liarde lei. Totodată, începînd 
data de 1 iulie 1977 a fost des
ființat impozitul pe retribuție, oa
menii muncii primesc retribuția 
netă, impozitul fiind plătit 
tățile socialiste.

Retribuția 
etapă a fost 
sută pentru 
sută pentru 
Creșteri mai accentuate s-au reali
zat în ramurile de bază ale indus
triei : industria minieră, siderur
gică. metalurgia neferoasă, con
strucții de mașini și chimie. Retri
buția tarifară minimă a crescut 
de la 1 114 lei în 1975, ța 1 290 lei 
în 1978, iar retribuția medie_ no
minală netă a fost 
2 011 lei, depășind 
program.

între 1975—1978, 
a crescut cu 21,4 la sută, realizîn- 
du-se în trei ani sarcinile prevă
zute pe întreg cincinalul (18—22 la 
sută).

b) Veniturile reale pe o persoană 
activă ale țărănimii cooperatiste 
provenite din munca în C.A.P. și 
de pe lotul personal, precum și ve
niturile țărănimii din zonele ne
cooperativizate au crescut în anul 
1978 cu 25,6 la sută, depășind cu 
aproape 5 la sută prevederile pro
gramului și cu peste 6 la sută pre
vederile din cincinal pentru anul 
1978.

De 
nitul 
nilor 
cu 12,7—46,3 la sută față de cel 
din 1975, ajungînd la 1 500 lei lu
nar, pentru cei care lucrează în 
zootehnie și în formațiile perma
nente din sistemele de irigații, și 
Ia 1 200 lei, pentru cei care lu
crează în legumicultura, viticul
tură și pomicultură.

c) Pensiile au fost majorate în 
prima etapă în mod diferențiat cu 
4—20 la sută, acordîndu-se creș
teri mai ridicate celor cu pensii 
mici ; pensia medie nominală a 
crescut în anul 1978 cu 12,6 la

generale 
concrete

în acești

oa- 
ve- 
mi- 

cu

de uni-

prima
17,3 la

tarifară în 
majorată cu 
muncitori și 15,7 la 
restul personalului.

in anul 1978 de 
prevederile din

retribuția reală

asemenea, în anul 1978, ve- 
garantat net lunar al țăra- 
cooperatori a fost majorat

fațăsută 
acordat o 
siilor marilor mutilați de război și 
invalizilor de război încadrați în 
gradul I de invaliditate.

S-a introdus pentru prima oară 
un sistem de pensii pentru țăranii 
din zonele necooperativizate, iar 
pensiile pentru țăranii cooperatori 
au fost majorate în medie cu 20 la 
sută față de anul 1975.

d) începînd cu anul 1977 aloca
țiile de stat pentru copii au crescut 
cu 15 la sută, iar pentru spriji
nirea mamelor cu mai mulți copii 
s-au majorat ajutoarele, instituin- 
du-se un nou sistem.

e) Veniturile obținute de popu
lație din fondul social de consum 
(retribuție socială) au sporit de Ia 
57,4 miliarde lei în 1975, la 68,8 
miliarde lei în 1978.

f) O creștere importantă au înre
gistrat desfacerile de mărfuri și 
prestațiile de servicii pentru popu
lație ; s-a îmbunătățit continuu 
aprovizionarea oamenilor muncii 
cu produse agroalimentare și 
mărfuri cu valoare de întrebuin
țare îndelungată. Vînzările de 
mărfuri cu amănuntul prin comer-

de 1975 ; totodată s-a 
nouă majorare a pen-

țul socialist au 
miliarde lei în 
Produsele nealimentare au crescut 
cu un ritm anual de 10,6 Ia sută, 
cele alimentare de 8,2 la sută.

Consumul alimentar a ajuns în 
medie pe locuitor la' circa 
3 240 calorii. Acest nivel satisface, 
din punct de vedere al caloriilor, 
cerințele de alimentație ale popu
lației, potrivit normelor fiziologice 
unanim recunoscute pe plan mon
dial. în continuare accentul va fi 
pus pe realizarea unei structuri 
corespunzătoare a alimentației, ast
fel încît aceasta să asigure nevoile 
raționale, fundamentate . științific, 
de hrană și igienă alimentară, ale 
populației.

g) în această perioadă s-a tre
cut la aplicarea măsurilor prevă
zute pentru extinderea reducerii 
săptămînii de lucru, de care bene
ficiază în prezent peste 2,3 mili
oane d% oameni ai muncii.

h) S-a dezvoltat baza materială 
a activității cultural-artistice, a tu
rismului, educației fizice și spor
tului, s-au îmbunătățit condițiile 
de odihnă și petrecere a timpului 
liber de către populație.

4. Plenara consideră că politica 
de prețuri și tarife promovată a 
asigurat creșterea veniturilor reale 
ale populației și totodată o circu
lație monetară corespunzătoare, 
stabilitatea și consolidarea conti
nuă a monedei.

Indicele de creștere a prețurilor 
în anul 1978 a fost de 103,8 la sută 
— inferior prevederilor cuprinse 
în plan.

crescut cu peste 43 
1978 față de 1975.

II. Cu privire la înfăptuirea 
măsurilor prevăzute pentru etapa 

a ll-a 1979-1980

crește de peste 3,7 ori, la lapte de 
2 ori, Ia zahăr și produse zaharoa
se de 4,3 ori, la legume și produse 
din legume de 2,1 ori. De aseme
nea, creșterea la țesături pe locui
tor va fi de 2,2 ori, la încălțămin
te de 6,6 ori, iar înzestrarea la 
1000 locuitori cu bunuri de folo
sință îndelungată va fi mai mare, 
față de anul 1965, de 2 ori la apa
rate de radio, de 7 ori la televi
zoare, de 7,4 ori la frigidere, iar la 
autoturisme de 23 ori.

Totodată, plenara consideră că 
este necesar să se ia măsuri deo
sebite pentru îmbunătățirea orga
nizării, asigurarea bazei materiale 
și ridicarea nivelului calitativ al 
prestațiilor de servicii către popu
lație.

7. Consiliul Național al Oameni
lor Muncii aprobă măsurile stabili
te în domeniul politicii prețurilor 
și tarifelor pentru rentabilizarea 
unor produse și servicii. Plenara 
apreciază că acțiunile de rentabili
zare a unor produse alimentare și 
nealimentare, coroborate cu efectul 
majorării de prețuri aplicate și al 
majorării tarifelor la transportul 
în comun, conduc la un indice de 
creștere a prețurilor de 105,6 care 
se încadrează în limitele stabilite 
pentru anul 1980 de 105,0—106,0.

8. Consiliul Național al Oameni
lor Muncii în mod deosebit apre
ciază măsurile prevăzute în Pro
gramul de creștere a nivelului de 
trai cu privire la reducerea conti
nuă a săptămînii de lucru. Totoda
tă, consideră că este necesar ca în 
toate unitățile socialiste consiliile 
oamenilor muncii să ia măsuri pen
tru realizarea productivității mun
cii și a celorlalți indicatori de plan

TOTAL : 13,6

Industria energiei electrice 1IX 1979 14,2
Industria textilă 1IX 1979 13,6
Unități ale industriei construcțiilor 

de mașini (inclusiv centralele) 
subordonate : Departamentului in
dustriei electronice și electroteh
nice și Centralei industriale de 
mașini-unelte, mecanică fină și 
scule 1IX 1979 14,3

Celelalte unități din ramura con
strucțiilor de mașini și prelucrării 
metalelor (inclusiv unitățile de 
asistență tehnică și service ale 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini) 1 X 1979 14,3

Unități ale industriei construcțiilor 
de mașini pentru producția spe
cială (inclusiv aparatul centra
lelor) 1 XI 1979 14,3

Industria poligrafică 1 XI 1979 13,9
întreprinderi de rețele și distribu

ția gazelor naturale 1 XI1979 15,0
Industria confecțiilor 1 XII 1979 13,6
Industria sticlei, porțelanului și fa

ianței 1II1980 . 14,1
Industria pielăriei, blănăriei și în

călțămintei 1 III 1980 13.3
Telecomunicații 1IV 1980 10,6
Silvicultură 1 V 1980 12.8
Industria celulozei Și hîrtiei 1 VI1980 14,7
Industria chimică, industria de pre

lucrare a petrolului, industria să
punurilor și cosmeticelor 1 .VII 1980 14,6

Industria alimentară (inclusiv uni
tățile de producere a nutrețurilor 
combinate) 1 VIII 1980 13,2

Agricultură 1 IX 1980 13,9
Construcții-montaj 1 X 1980 14,4
Cercetare științifică, inginerie teh

nologică și proiectare 1 XI1980 11,5
Industria materialelor de construcții 1 XI1980 14,1
Industria exploatării și prelucrării 

lemnului
(L <

1 XII 1980 14,2
Transporturi (inclusiv transport 

orășenesc) 1 XII 1980 13,5
Gospodăria comunală, de locuințe 

și alte prestări de servicii nepro
ductive 1 XII 1980 13,2

Circulația mărfurilor ' 1 XII 1980 •'11.7' “
Ocrotirea sănătății, asistență socială 

și cultură fizică t XII 19(10
Învățămînt, cultură-artă 1 XII 1980 11,1
Instituții financiare 1 XII 1980 10,7
Administrație, uniuni, asociații, alte 

ramuri ale industriei, alte ramuri 
ale economiei, culte 1 XII 1980 11,2

care condiționează reducerea săptă
mînii de lucru, astfel încît pînă ia 
sfîrșitul cincinalului fiecare unita
te socialistă să poată beneficia de 
această măsură.

9. Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii subliniază in 
mod special eforturile făcute de 
partid și de stat pentru crearea 
unor condiții tot mai bune de lo
cuit, pentru sistematizarea și buna 
gospodărire a municipiilor, orașe
lor, a tuturor localităților țării. 
Realizarea sarcinilor prevăzute în 
Program în domeniul construcții
lor de locuințe impune o puternică 
mobilizare a tuturor consiliilor 
populare, a unităților de construc
ții, a tuturor cetățenilor, pentru ca 
în perioada care urmează să se rea
lizeze integra] prevederile planului 
cincinal, astfel încît un număr cit 
mai mare de cetățeni să poată be
neficia de condiții tot mai bune <e 
locuit.

10. Exprimînd deplina adeziune 
la totalitatea măsurilor prevăzute 
în Programul de creștere a nive
lului de trai pînă în 1980, Plenara 
Consiliului Național, în numele 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, aduce 
un fierbinte omagiu secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, conducerii par
tidului și statului pentru grija și 
consecvența cu care promovează 
și asigură înfăptuirea în practică 
a politicii Partidului Comunist Ro
mân de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de 
ridicare continuă a nivelului de ci
vilizație și cultură a națiunii noas
tre socialiste.

III. Cu privire la sarcinile ce revin 
unităților socialiste, consiliilor 

oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea prevederilor cuprinse 

în programul de creștere 
a nivelului de trai

gramului de creștere a nivelului 
de trai și-și exprimă adeziunea de
plină la adoptarea următoarelor 
hotărîri :

Consiliul Național
Muncii apreciază în
trecerea la aplicarea prevederilor 
etapei a II-a de realizare a pro- -

ii;-■■•fvir.-t» ac uirisj'u —
1. Creșterea retribuției medii nominale nete și a retribuției, reale 

în perioada 1976r—19.80 .a personalului muncitorul'

al Oamenilor 
mod deosebit

19801978
Realizări Preve- 

1975 deri
cincinal

Preve
deri 

Program
Realizări

<

Preve
deri 

cincinal

Preve
deri 

Program

Retribuția medie 
nominală netă 
— în lei 1 595 1 924 1 987 2 011 2 065 2 238
— creșteri față

de 1975, în lei — 329 392 416 470 643
— în % față

de 1975 100.0 120,6 124,6 126,1 129.5 140,3
Indicele prețurilor 103,8—
și tarifelor, în % 100,0 104,5

103,8—
104,5 103,8

105,0—
106,0

105,0—
106,0

Retribuția reală
— în lei 1 595 1 841 1 901 1 937 1948 2 111
— in %

față de 1975 .100.0 115,4 119,2 121,4 122,0 132,3

Raportul dintre retribuția mini
mă și maximă din economie se 
menține, atît după etapa I, cît și 
după etapa a II-a de majorare, la 
nivelul de 1 la 5,5, față de 1 la 
5,5—6, stabilit în Program. ’ Creș
terea retribuției medii nete, în pe
rioada 1976—1978 și în continuare

pînă în 1980, se va realiza, în prin
cipal, pe seama majorării retribu
ției tarifare, creșterii sporului de 
vechime, promovării în categorii, 
trepte și gradații.

2. Eșalonarea majorării retri
buțiilor potrivit graficului ur
mător :

Ramura • Data 
majorării

Procente de 
majorare

Industria minieră 1 VIII 1979 15,9
Industria de extracție a petrolului, 

a gazelor, transport țiței, industria 
de extracție a gazului metan, lu
crări geologice și de foraj 1 VIII 1979 15,0

Industria metalurgiei feroase și 
cocsochimice > 1 VIII 1979 14,5

construcțiilorUnități ale industriei
de mașini subordonate centralelor 
(inclusiv acestea) : de utilaj ener
getic, metalurgic și mașini de ri
dicat ; de utilaj tehnologic, chimic 
și rafinării ; de utilaj petrolier și
minier ; de utilaj tehnologic și
material rulant 1 VIII 1979 14,3

Industria metalurgiei neferoase 1IX 1979 14,1
Industria produselor din substanțe

abrazive, din cărbune și grafit 1 IX 1979 15,7

3. Creșterea veniturilor țăranilor 
cooperatori, provenite din munca 
în C.A.P. și de pe lotul perso

nal, precum și a veniturilor țăra
nilor din zonele necooperativi
zate, astfel :

d

1975 1978 1980
Preve
deri 

cincinal

Preve
deri 

Program
Reali
zări

Preve
deri 

cincinal

Preve
deri 

Program
Veniturile reale
pe o persoană t
activă — lei lunar 990 1 175 1 185 1 243 1 280 1290

Creștere — % 100,0 118,6 119,7 125,6 129,3 130,3

4. Pensiile vor fi majorate dife
rențiat, începînd cu 1 decembrie 
1979, astfel încît pensia medie pen
tru limită de vîrstă la vechime in
tegrală va crește cu 17 la sută, față 
de 1975, după cum urmează :

1975 1978 1980
Lei 1 067 1 190 1 250

Totodată, se vor majora in limi
tele prevăzute în program toate 
celelalte categorii de pensii.

5. Alocațiile de stat pentru copii 
se vor majora începînd cu 1 octom
brie a.c., astfel că vor fi în medie

cu 30 la sută mai mari decît cele 
acordate în 1975, la card.se adaugă 
creșterea de 10 lei de fiecare copil 
efectuată la 1 martie 1979, sumă 
care a fost acoperită prin reduce
rea cheltuielilor militare.

6. Plenara aprobă măsurile pri
vind creșterea desfacerii de 
mărfuri și prestațiilor de servicii 
pentru aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare și 
mărfuri cu valoare de întrebuin
țare îndelungată, apreciind că aces
tea asigură o corelație corespunză
toare cu creșterea veniturilor tutu
ror categoriilor de oameni ai 
muncii.

Desfaceri de mărfuri
— miliarde lei — 
Prestări de servicii
— miliarde lei —

1975 1978 1980

141,4 184,7 215

28,2 37,2 49,4

Desfacerile de mărfuri realizate 
prin comerțul socialist de stat, prin 
cooperație și la piața țărănească 
vor asigura în anul 1980 o impor
tantă creștere a consumului pe lo

cuitor la principalele produse ali
mentare, precum și sporirea vînza- 
rilor de bunuri de folosință înde
lungată. Astfel, față de anul 1950, 
consumul pe locuitor la carne va

1. Plenara Consiliului Național 
aî Oamenilor Muncii consideră că 
înfăptuirea obiectivelor prevăzute 
în programul de creștere a nive
lului de trai impune o și mai pu
ternică mobilizare a clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
pentru îndeplinirea sarcinilor pre
văzute in planul cincinal, pentru 
gospodărirea judicioasă, cu înaltă 
eficiență, a mijloacelor materiale 
și financiare ale societății.

2. Consiliile oamenilor muncii 
din unitățile socialiste au datoria 
să desfășoare o activitate susținută 
pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor și atri
buțiilor ce le revin, să aplice cu 
consecvență principiul autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare, astfel încît 
să asigure valorificarea cu maxi
mum de rezultate a mijloacelor ce 
le sînt încredințate de societate.

In întreaga lor activitate trebuie 
să pună un accent deosebit pe în
tărirea ordinii, disciplinei, a spi
ritului de responsabilitate al tutu
ror oamenilor muncii pentru eco
nomisirea materiilor prime, mate
rialelor, combustibililor și energiei, 
pentru creșterea calitativă și ridi
carea nivelului tehnic al produse
lor, astfel încît să se obțină o spo
rire continuă a eficienței econo
mice în toate sectoarele de activi
tate.

3. în toate unitățile socialiste 
trebuie să fie luate măsuri ferme 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la producția fizică și la pro
ducția netă, pentru realizarea de 
produse de înaltă tehnicitate care 
să valorifice superior munca so
cială.

O atenție deosebită trebuie acor
dată realizării de produse compe
titive pe piața externă, îndeplini
rii integrale și la termen a sarci
nilor de export.

4. Ținînd seama de creșterea con
tinuă a prețurilor mondiale Ia pe
trol și materii prime, consiliile 
oamenilor muncii să asigure o mo
bilizare generală a tuturor forțe
lor pentru a asigura creșterea gra
dului de prelucrare a acestora, 
astfel încît dintr-o unitate fizică 
de materie primă — tonă, mp, mc 
etc. — să se obțină o valoare ma
ximă a producției, la nivelul celor 
mai bune realizări pe plan interna
țional. De asemenea, trebuie să se 
acorde o atenție de prim ordin in
troducerii în circuitul economic a 
tuturor materiilor prime și mate
rialelor de care dispune economia 
noastră, recuperării și refolosirii 
lor la maximum.

Pe această cale trebuie să se ob
țină o importantă reducere a cos
turilor de producție, concomitent 
cu degrevarea eforturilor pentru 
importul de materii prime și ma
teriale.

★
Consiliul Național al Oamenilor 

Muncii cheamă eroica noastră 
clasă muncitoare, toți oamenii 
muncii din industrie, construcții, 
transporturi, agricultură și cele
lalte sectoare ale economiei națio
nale, fără deosebire de naționali
tate, să militeze activ pentru în
făptuirea tuturor obiectivelor și , 
sarcinilor prevăzute în planul cin
cinal, a orientărilor și indicațiilor 
date de conducerea partidului, de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu.

Să facem totul, dragi tovarăși, 
pentru a înfăptui cu consecvență 
și abnegație linia politică a parti
dului nostru, pentru a ne aduce 
contribuția la sporirea venitului 
național, unica sursă a dezvoltării 
multilaterale a economiei, științei, 
culturii, pentru ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al 
poporului nostru, pentru ridicarea 
pe noi trepte de civilizație și bună
stare a societății socialiste româ
nești.

Zestrea edilitară a Capitalei — ca de altfel a tuturor localităților țării — sporește cn de an. in fotografie: aspect din cartierul bucureștean Balta Albă Foto : S. Cristian

etapa.de
card.se
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

HOTĂRÎREA
Plenarei C.C. al P.C.R. din 4-5 iulie 1979 

cu privire la coiwucarea Congresului 
ai XII-lea al Partidului Comunist Rumân

(Urmare din pag. I)
lației. Subliniez acest lucru pentru 
că el reflectă eforturile depuse in 
anii construcției socialiste pentru 
creșterea nivelului de trai. De 
exemplu, de la un consum de 16 
kg de carne, în 1950, vom ajunge 
în anul viitor la 62 kg. La multe 
produse consumurile sînt de 3—4 
ori și chiar de 5 ori mai mari față 
de 1950.

Toate acestea reflectă cu putere 
faptul că orînduirea noastră socia
listă a deschis posibilități nebănui
te pentru dezvoltarea economiei 
naționale, pentru ridicarea bunăs
tării generale a poporului. Este bine 
să subliniem acest lucru, acum, în 
anul țînd sărbătorim 35 de ani de 
la răsturnarea dictaturii militaro- 
+\sciste, de la trecerea României 
•pe calea dezvoltării democratice, 
independente, și apoi pe calea con
strucției societății socialiste. Pu
tem spune cu mîndrie că realizările 
poporului român demonstrează cu 
putere forța clasei muncitoare, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, care, 
stăpîni pe bogățiile naționale, pe 
mijloacele de producție, pe desti
nele lor, ca proprietari și producă
tori, făuresc în mod liber societa
tea socialistă așa cum o doresc. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Am adoptat cele două rapoarte 
cu privire la activitatea consiliilor 
oamenilor muncii consacrată în
făptuirii hotărîrilor Congresului și 
plenarelor Consiliului Oamenilor 
Muncii, precum și pentru reduce
rea consumurilor de combustibili 
și energie, de materii prime și ma
teriale. Desigur, pe ansamblu avem 
rezultate bune. Trebuie însă Să 
subliniem că sînt încă multe de 
făcut pentru a obține o reducere 
corespunzătoare a consumurilor de 
materii prime și materiale, de com
bustibili și energie. Problema efi
cienței economice, a creșterii pro
ducției nete și yenjț.ului național : 
este nemijlocit legată de reducerea 
mai substanțială, în toate domeni
ile, a consumurilor materiale de 
orice fel.

In această privință trebuie să 
spunem că avem încă mari rezer
ve în fiecare întreprindere, la fie
care loc de muncă, în fiecare cen
trală, în fiecare ramură și minis
ter. De aceea, se impune ca toate 
consiliile oamenilor muncii să ac
ționeze cu întreaga răspundere, 
pentru stabilirea și înfăptuirea mă
surilor necesare în acest domeniu, 
să facă totul pentru ca fiecare om 
al muncii, la locul său de muncă, 
să acționeze în așa fel încît să rea
lizeze producția cu un consum mi
nim de materiale, de combustibil 
și energie.

In general, trebuie să obținem o 
reducere substanțială a cheltuieli
lor de producție, să facem totul ca 
în anul acesta și în 1980 să reali
zăm, și în acest domeniu, prevede
rile planului cincinal și, dacă este 
posibil, să obținem chiar o anumi
tă diminuare față de prevederile 
din plan.

De asemenea, trebuie să acor
dăm mai multă atenție bunei func
ționări a consiliilor de conducere, 
la toate nivelurile, atît la ministere 
și centrale, cît mai cu seamă a 
consiliilor oamenilor muncii din

întreprinderi. Avem, într-adevăr, 
rezultate bune în această privință, 
dar încă nu putem spune că nu se 
mai manifestă lipsuri, că nu mai 
întîlnim stări de lucruri negative. 
Nu se poate spune că toate consi
liile oamenilor muncii acționează 
cu răspunderea necesară pentru 
realizarea atribuțiilor și răspunde
rilor cu care sînt învestite.

Este necesar, deci, să ne preocu
păm mai mult în viitor de îmbu
nătățirea și ridicarea nivelului de 
activitate a consiliilor oamenilor 
muncii în conducerea și gestio
narea tuturor unităților noastre 
economico-sociale. Trebuie să apli
căm cu mai multă fermitate prin
cipiile autoconducerii muncitorești, 
noul mecanism economico-finan- 
ciăr, autogestiunea, care pun în 
fața tuturor consiliilor oamenilor 
muncii răspunderi mari. De aseme
nea, trebuie să se întărească co
laborarea și contactele consiliilor 
oamenilor muncii cu secțiile, cu oa
menii muncii din secții și ateliere, 
să se realizeze unirea tuturor efor
turilor oamenilor muncii în înfăp
tuirea programelor și a planurilor 
din toate unitățile.

Este necesar să acordăm o aten
ție mai mare comisiilor de pe lîngă 
consiliile oamenilor muncii din fie
care unitate. Trebuie să spunem că 
nu peste tot aceste comisii își înde
plinesc cum trebuie atribuțiile.

Regulamentele pe care le-am a- 
doptat astăzi trebuie să ajute la 
o mai bună organizare și desfășu
rare a întregii activități a consilii
lor oamenilor muncii și, totodată, 
să contribuie la creșterea rolului 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii în controlul activității con
siliilor, în adoptarea hotărîrilor 
privind activitatea economico-so- 
cială și alte probleme ale dezvol
tării fiecărei unități.

Aș atrage atenția asupra faptu
lui că în această lună încep adună
rile generale în toate întreprinde
rile și unitățile. Se impune să acor
dăm toată atenția desfășurării a- 
cestOr adunări în cele mai bune 
condiții. In același timp, trebuie să 
ne preocupăm să aducem o anumi
tă îmbunătățire în activitatea adu
nărilor generale, în sensul de a 
simplifica ordinea de zi, mai cu 
seamă la adunările generale anua
le, unde datorită ordinii de zi foarte 
încărcate problemele nu pot fi 
dezbătute în mod corespunzător. In 
legătură cu aceasta, în Secretaria
tul Comitetului Central, am ajuns 
la concluzia că ar fi necesar ca 
pentru dezbaterea planurilor anua
le de dezvoltare să se organizeze 
adunări speciale, în cursul lunilor 
septembrie și octombrie, înainte 
de definitivarea planurilor. în fe
lul acesta consiliile oamenilor 
muncii vor putea adopta planul în 
raport cu condițiile din fiecare 
unitate, desigur și cu sarcinile pla
nului central, rămînînd timp sufi
cient pentru pregătirea corespun
zătoare a realizării prevederilor 
sale încă de la începutul ariului. 
Faptul că noi dezbatem, în luna fe
bruarie, planul anual — deci după 
ce a început realizarea lui — nu 
este de natură să asigure creșterea 
rolului ’și răspunderii consiliilor 
oamenilor muncii și, mai cu sea
mă, a adunărilor generale în 
adoptarea și stabilirea măsurilor 
pentru îndeplinirea planului. De

fapt urmează ca pe lîngă cele două 
adunări generale prevăzute la 
începutul anului și la începutul se
mestrului II să aibă loc o a treia 
adunare generală consacrată pro
blemelor planului de dezvoltare a 
fiecărei întreprinderi.

Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii își va însuși cred acest 
punct de vedere, pentru că el co
respunde necesității perfecționării 
activității consiliilor oamenilor 
muncii, a adunărilor generale, 
creării condițiunilor pentru parti
ciparea tot mai activă a maselor 
populare, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, la adoptarea hotărîrilor și la 
stabilirea- măsurilor pentru înfăp
tuirea lor. Aceasta este o expresie 
a dezvoltării democrației noastre 
socialiste — parte componentă a 
făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate care se constru
iește numai și numai cu partici
parea maselor populare, a întregu
lui popor, numai și numai în be
neficiul poporului, al bunăstării 
națiunii noastre, al întăririi inde
pendenței și suveranității patriei. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Nu doresc să mă opresc mai pe 
larg asupra problemelor înscrise 
la ordinea de zi. Aș dori însă să 
atrag atenția asupra faptului că 
mai avem șase luni din cel de-al 
patrulea an al planului cincinal și 
deci se impun măsuri hotărîte 
pentru a asigura îndeplinirea pre
vederilor la toți indicatorii, înce- 
pînd cu producția fizică și produc
ția netă. Trebuie să acționăm pen
tru a asigura realizarea investi
țiilor și punerea în producție a 
tuturor capacităților prevăzute, 
pentru a asigura îndeplinirea pre
vederilor suplimentare stabilite 
pentru cel de-al doilea semestru al 
acestui an ministerelor, unităților 
economico-sociale.

Este necesar să întîmpinăm cea 
de-a 35-a aniversare a mării noas
tre sărbători naționale, 23 August, 
și cel de-al XII-lea Congres al 
partidului cu rezultate tot mai în
semnate. Să facem totul pentru a 
asigura condițiile necesare realiză
rii planului pe 1980, inclusiv cu 
depășirile stabilite, pentru a înde
plini în întregime prevederile ac
tualului cincinal, împreună cu de
pășirea de peste 100 miliarde lei, 
creînd astfel o bază trainică pen
tru viitorul cincinal, pentru creș
terea nivelului de trai, material și 
spiritual al poporului nostru, pen
tru dezvoltarea într-un ritm tot 
mai rapid a întregii noastre socie
tăți socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele internaționale. Este cu
noscută politica externă a partidu
lui nostru. Ea constituie o parte 
inseparabilă a politicii noastre ge
nerale, între activitatea internă și 
cea externă existînd o concordan
ță deplină. Acționăm cu întrea
ga răspundere pentru înfăptuirea 
obiectivelor de politică externă sta
bilite de Congresul al XI-lea, cu 
privire la întărirea colaborării in
ternaționale, bazată pe deplina ega
litate în drepturi, respect al inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestec în treburile interne, 
avantaj reciproc, precum și pe 
renunțarea cu desăvîrșire la forță și

la amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state.

Milităm ferm pentru o politică 
de destindere și pace, sprijinind 
activ toate inițiativele pozitive, fă- 
cînd noi înșine propuneri concrete, 
constructive, acționînd în toate do
meniile pentru a ne aduce contri
buția la înfăptuirea obiectivelor 
majore ale lumii de azi. Dezvoltînd 
colaborarea cu toate țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările capitaliste dezvolta
te, cu toate statele, fără deosebire 
de orînduire socială, participăm tot 
mai activ la diviziunea internațio
nală a muncii. în cadrul acestei 
colaborări creăm posibilitatea de 
a asigura tot ce este necesar, atît 
pentru sporirea exportului, cît și 
pentru realizarea importurilor ce
rute de dezvoltarea activității de 
producție.

în acest sens aș atrage în mod 
deosebit atenția asupra necesității 
realizării producției pentru export 
în cantitățile cerute și de calitatea 
corespunzătoare, avînd în vedere 
că realizarea exportului condițio
nează importul de materii prime, 
de alte produse necesare pentru 
desfășurarea normală a activității 
noastre economice. Participarea ac
tivă la diviziunea internațională a 
muncii, la schimburile mondiale de 
valori, dezvoltarea cooperării in
ternaționale constituie o necesitate 
obiectivă pentru desfășurarea in 
bune condiții a activității noastre 
economice și de aceea trebuie să 
se bucure de toată atenția din par
tea consiliilor oamenilor muncii, la 
toate nivelurile, din partea oame
nilor muncii din toate sectoarele 
de activitate.

Sîntem ferm hotărîți ca și în 
viitor să facem totul pentru a con
tribui la realizarea securității eu
ropene, la politica de destindere și 
pace, pentru a întări solidaritatea 
cu toate forțele antiimperialiste și 
progresiste de pretutindeni. Prin 
activitatea desfășurată pe plan na
țional și internațional noi servim 
atît interesele poporului nostru, cît 
și cauza socialismului, progresului 
și păcii, interesele tuturor națiuni
lor și popoarelor care doresc pacea, 
care vor să se dezvolte libere, să-și 
asigure independența și suverani
tatea. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Am convingerea că toți membrii 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, reîntorși la locurile lor, vor 
acționa pentru a face cunoscut con
siliilor oamenilor muncii hotărîrile 
ce au fost adoptate și, mai cu sea
mă, pentru stabilirea măsurilor 
necesare îit vederea desfășurării 
activității fn cît mai bune condiții.

Cu această convingere vă urez 
dumneavoastră, tuturor consiliilor 
oamenilor muncii, tuturor oameni
lor muncii din patria noastră, 
succese tot mai mari în realizarea 
sarcinilor pe acest an și pe între
gul cincinal, multă sănătate și fe
ricire ! (Aplauze puternice, prelun
gite. Toți cei prezenți scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul Răsună 
puternice ovații la adresa Partidu
lui Comunist Român, a Comitetu
lui Central, a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

(Urmare din pag. I)

Compoziția socială a delegaților la Con
gresul al XII-lea al P.C.R. va fi următoarea : 
31 la sută muncitori care lucrează direct in 
producție, 15 la sută țărani, 51 la sută inte
lectuali, activiști de partid, ai organizațiilor 
de masă și lucrători în aparatul de stat, iar 
3 la sută alte categorii. Peste 30 la sută din 
totalul delegaților vor fi aleși din rindul fe
meilor ; după naționalitate peste 88 la sută 
dintre delegați vor fi români, 8 la sută ma
ghiari, 1,6 la sută germani, iar restul din rîn- 
durile celorlalte naționalități.

1. — în afara delegaților aleși, la Congres 
vor participa, ca invitați, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, activiști de partid, de 
stat, ai organizațiilor de masă și obștești, ca
dre de conducere din industrie și agricultură, 
muncitori, ingineri și tehnicieni, fruntași în 
producție, oameni de știință, artă și literatură.

2. — La Congres vor fi invitate delegații ale 
partidelor comuniste, socialiste, democratice, 
ale mișcărilor de eliberare națională și ale 
altor organizații progresiste.

III. — Potrivit normelor democratice statuta
re existente în partidul nostru, în perioada pre
mergătoare Congresului se vor organiza adu
nări sau conferințe pentru dări de seamă și 
alegeri în toate organizațiile locale ale parti
dului. Acestea vor fi eșalonate astfel :

—: între 1 septembrie—15 octombrie 1979 
vor avea loc adunări generale ale organizați
ilor de bază și adunări sau conferințe ale or
ganizațiilor de partid din întreprinderi, insti
tuții, unități agricole și ale organizațiilor de 
partid comunaie.

— între 5—20 octombrie 1979 se vor ține 
conferințele organizațiilor municipale, orășe
nești și ale organizațiilor de partid ale sec
toarelor Capitalei.

— în perioada 25 octombrie—10 noiembrie 
1979 se vor desfășura conferințele organiza
țiilor județene de partid și conferința orga
nizației de partid a Capitalei, lucrările aces
tora urmînd să dureze o singură zi.

Conferințele organizațiilor județene de 
partid vor avea următoarea ordine de zi :

— Darea de seamă asupra activității comi
tetului județean de partid ;

— Raportul comisiei de revizie județene ;
— Dezbaterea proiectelor documentelor 

Congresului al XII-lea al Partidului Comunist 
Român ;

— Planul de dezvoltare economico-socială 
a județului în anii 1981—1985 ;

— Alegerea comitetului județean de partid, 
a comisiei de revizie județene, a delegaților 
pentru Congresul al Xll-lea al Partidului Co
munist Român și desemnarea candidaților 
pentru Comitetul Central și Comisia Centrală 
de Revizie.

IV. — Alegerea organelor de conducere și 
a delegaților pentru conferințele organizațiilor 
de partid, precum și pentru Congresul al Xll- 
lea al P.C.R. și desemnarea candidaților pen
tru organele imediat superioare ale organiza
țiilor de partid se vor face potrivit normelor 
înscrise în Statutul Partidului Comunist Român 
și în Instrucțiunile Comitetului Central cu pri
vire la alegerea organelor locale de partid.

în organele locale de partid și ca delegați 
la Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român vor trebui aleși cei mai înaintați și ac
tivi membri de partid care corespund întru to
tul criteriilor politice, morale și profesionale 
stabilite în documentele de partid, muncitori, 
țărani, intelectuali care se bucură de încrede
re și autoritate în colectivele unde își desfă
șoară activitatea ; o atenție deosebită se va 

acorda asigurării în organele de partid și ca 
delegați la Congresul partidului a unui număr 
corespunzător de membri de partid din rîndul 
femeilor și al tineretului, precum și din rîndul 
naționalităților conlocuitoare, astfel încît struc
tura acestora să reflecte cît mai fidel compo
ziția socială, pe sexe, vîrstă și naționalități a 
membrilor de partid și a populației din țara 
noastră.

V. — în conformitate cu prevederile Statu
tului Partidului Comunist Român, numărul 
candidaților propuși în organele de partid va 
fi, de regulă, mai mare decît al celor ce ur
mează a fi aleși.

VI. — în vederea lărgirii democrației inter
ne de partid și a asigurării reprezentării mai 
juste a organizațiilor de partid județene în or
ganele centrale ale partidului, se stabilește că 
un membru al Comitetului Central va fi ales 
la 12 000 membri de partid, iar un membru 
supleant al Comitetului Central va fi ales la 
18 000 membri de partid.

Cadrele alese în Comitetul Central al parti
dului vor fi în proporție de circa 2/3 din or
ganizațiile județene de partid, iar circa 1/3 
din activul central de partid și de stat.

— La stabilirea compoziției candidaților 
pentru Comitetul Central al partidului se va 
avea în vedere compoziția socială, națională, 
pe sexe și celelalte criterii fixate la alegerea 
delegaților pentru Congresul al Xll-lea al 
partidului.

VII. — Numărul membrilor comitetelor ju
dețene de partid se va stabili în funcție de 
efectivul organizației județene de partid, 
asttel :

— organizațiile județene de partid care au
pînă la 40 000 de membri de partid vor alege 
la 500 de membri de partid un membru în 
comitetul județean j '

— între 40 000—50 000 de membri — 1 la 
600 ;

— între 50 000—60000 — 1 la 700 ;
— între 60 000—70 000 — 1 la 800 ;
— între 70 000—80 000 — 1 la 900 ;
— peste 80 000 — 1 la 1 000.
— Organizația municipală de partid Bucu

rești va alege la 2 200 de membri de partid 
un membru în comitetul municipal, însă comi
tetul municipal de partid nu va avea mai 
mult de 151 de membri.

— Numărul membrilor comitetelor județene 
de partid nu va fi mai mic de 71.

— în fiecare categorie, comitetele județene 
de partid vor avea un număr de membri cu 
cel puțin unu mai mare decît la categoria an
terioara.

Numărul membrilor supleanți ai comitetelor 
județene și al Comitetului municipal de partid 
București nu va depăși jumătate din totalul 
membrilor organului de partid respectiv.

★
Avînd în vedere însemnătatea deosebită a 

Congresului al Xll-lea în viața și activitatea 
partidului nostru, întreaga muncă de pregăti
re și organizare a forumului suprem al parti
dului și a adunărilor și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri va trebui să contri
buie la creșterea spiritului revoluționar al co
muniștilor, întărirea unității și forței partidu
lui, a ordinii, răspunderii, disciplinei în toate 
domeniile de activitate, sporirea forței politice 
și organizatorice a tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid și amplificarea legăturilor 
lor cu masele, la dezvoltarea capacității aces
tora de mobilizare a celor ce muncesc pentru 
realizarea întocmai a mărețelor obiective cu
prinse în Programul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.încheierea lucrărilor Plenarei comune a C. C. al P. C. R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României

(Urmare din pag. I)

3. — Plenara comună a dezbătut, de ase
menea, proiectul Programului de cercetare 
și dezvoltare în domeniul energiei pînă în 
1990 și orientările principale pînă în anul 
2000. Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a României au a- 
preciat că măsurile cuprinse în proiectul 
Programului asigură dezvoltarea prospectă
rii și resurselor energetice ale țării, valorifi
carea lor tot mai eficientă, folosirea a noi 
surse — energia solară, eoliană, geotermică 
și altele — îmbunătățirea sistemului energe
tic național, reducerea consumurilor în vede
rea satisfacerii nevoilor activității economi
ce, ridicării nivelului de trai al întregului 
popor.

Cu observațiile și propunerile făcute în ca
drul dezbaterilor. Comitetul Central al P.C.R. 
și Consiliul Suprem al Dezvoltării Economi
ce și Sociale a României au aprobat proiec
tul Programului de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și introducere a progre

sului tehnic pînă în 1990 și orientările prin
cipale pînă în anul 2000 și proiectul Progra
mului de cercetare și dezvoltare în domeniul 
energiei pînă în 1990 și orientările principale 
pînă în anul 2000 și au hotărît ca acestea să 
fie definitivate și publicate, pentru a fi dez
bătute în partid și în rîndul opiniei publice 
și supus apoi aprobării celui de-al Xll-lea 
Congres al P.C.R.

4. — Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărîrea privind convocarea celui de-al 
Xll-lea Congres al Partidului Comunist Ro
mân în ultima decadă a lunii noiembrie a 
acestui an. Hotărîrea se dă publicității.

Avînd în vedere că propunerile pentru 
secretarul general al partidului și pentru Co
mitetul Central se fac în cadrul conferințelor 
organizațiilor județene, plenara a adoptat, 
în unanimitate, hotărîrea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie propus în înalta 
funcție de secretar general al partidului de 
către conferințele județene ale partidului.

Adoptînd această propunere, participanții 
la plenară, asemenea întregului partid, între

gului popor, au dat expresie înaltei aprecieri 
a calităților de eminent conducător comunist 
și om de stat ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de militant de seamă al mișcării 
comuniste internaționale și proeminentă per
sonalitate a vieții politice internaționale, care 
și-a pus neobosit întreaga viață, întreaga ac
tivitate, în slujba fericirii poporului și înflo
ririi patriei noastre, a cauzei generale a so
cialismului și comunismului.

★
Pe marginea documentelor supuse dezba

terilor plenarei la primele trei puncte ale or
dinii de zi au luat cuvîntul, în continuare, în 
ședința de joi, tovarășii Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, ministrul a- 
griculturii și industriei alimentare, Mihai Ma
rina, prim-secretar al Comitetului județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R., Paraschiv Benescu, 
prim-secretar al Comitetului județean Galați 
al P.C.R., Vasile Mușat, prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R., Vasile Băr- 
buleț, prim-secretar al Comitetului județean 
Sibiu al P.C.R., Gheorghe Cilibiu, prim-se
cretar al Comitetului județean Vaslui al

P.C.R., Vaier Gabrian, director general al 
Centralei minereurilor și metalurgiei nefe
roase din Baia Mare, Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul industriei ușoare, Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guver
nului, ministrul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și controlului gospodăririi fondu
rilor fixe, Nicolae Doggendorf, directorul 
Trustului stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii — Timiș, lancu Drăgan, director ge
neral al Institutului central de cercetări me
talurgice, Gheorghe Stoica, prim-secretar al 
Comitetului județean Vrancea al P.C.R.

în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Cuvîntarea se va da publicității.
★

Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român își exprimă convingerea că documen
tele adoptate de plenara comună vor fi pri

mite cu satisfacție și mîndrie de comuniști, 
de toți oamenii muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani și de alte națio
nalități — că întregul nostru popor, strîns 
unit în jurul partidului său comunist, va mun
ci cu abnegație și devotament pentru a asi
gura îndeplinirea în cele mai bune condiții 
a prevederilor planului de stat pe anul în 
curs, ca și ale întregului cincinal, creînd ast
fel bune condiții înfăptuirii viitorului plan 
cincinal, a sarcinilor izvorîte din Programul 
partidului.

Plenara adresează harnicei noastre clase 
muncitoare — clasă conducătoare a socie
tății — țărănimii, intelectualității, tuturor oa
menilor muncii, tineri și vîrstnici, femei și 
bărbați, chemarea de a întîmpina marile 
evenimente politice ale acestui an — a 
XXXV-a aniversare a eliberării patriei și cel 
de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist 
Român — cu noi și mari succese în toate do
meniile de activitate, de a-și aduce întreaga 
contribuție la măreața operă de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.
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LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE A COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN Șl CONSILIULUI SUPREM

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI
DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZRATERI

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ANGELO MICULESCU

Dînd glas sentimentelor de 
adincă stimă și prețuire ale. lu
crătorilor din agricultură și in
dustria alimentară, a spus la 
început vorbitorul, permiteți-mi 
să adresez cele mai calde mul
țumiri secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, pentru con
tribuția deosebită adusă la ela
borarea documentelor supuse 
dezbaterii plenarei, documente 
menite să transpună în viață o 
nouă etapă din prevederile în
scrise în Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre’ comunism.

Referindu-se la obiectivele și 
sarcinile prevăzute pentru agri
cultură și industrie alimentară 
pe perioada 1981—1985, care vor 
asigura accelerarea procesului 
de modernizare și dezvoltare tot 
mai intensivă a acestor ramuri 
de bază ale economiei naționale, 
vorbitorul a subliniat că preve
derile de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare au 
fost întocmite pe baza indica
țiilor și sub inarumarea perma
nentă a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, într-o nouă concep
ție, plecind de la trecerea agri
culturii în rîndul ramurilor pro
ducătoare de materie primă și 
stabilind sarcini care să asigure 
acoperirea deplină a nevoilor de 
produse agroalimentare ale 
economiei naționale. Adoptarea 
măsurilor indicate de conduce
rea partidului pe linia organi
zării producției și a muncii in 
agricultură, prin crearea consi
liilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, ca organe 
de conducere și realizare unitară 
a activității de producție și eco
nomice a tuturor unităților agri
cole, reprezintă în realizarea 
sarcinilor prevăzute în directive 
cadrul de bază al activității me
nite să asigure realizarea in 
întregime a sarcinilor stabilite 
agriculturii. în emirul consiliilor 
unice agroindustriale' se vor 
dezvolta, totodată. activitățile 
industriale și prestările de Ser
vicii pentru utilizarea mai 
bună a resurselor locale de ma
terii prime și a forței de muncă 
disponibile, ceea ce vor deter
mina creșterea veniturilor uni
tăților și lucrătorilor din agri
cultură, dezvoltarea continuă e- 
conomică și socială a satelor 
noastre pe întreg teritoriul țării.

în continuare vorbitorul a 
arătat: Urmind consecvent poli
tica de folosire cît mai economică 
a pămintului, de ridicare a po
tențialului de producție a aces
tuia. în cincinalul următor se pre
vede dezvoltarea amenajărilor 
pent-’i irigații, care vor niun-e. 
la sfîrșitul acestuia la 3,7 pînă 
la 4 rri'ioane hectare, si se va 
continua realizarea programului 
de desecări. La aceasta se 
adaugă luarea in cultură de noi

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAI MARINA

Proiectul de Directive ale Con
gresului al XII-lea al partidului 
și celelalte documente supuse 
spre aprobarea plenarei ne dau 
imaginea cuprinzătoare a dru
mului pe care urmează să-l 
parcurgem în viitorii ani sub 
conducerea încercată și clarvă
zătoare a partidului. Aceste do
cumente — model de fundamen
tare și previziune științifică, de 
dimensionare și corelare realistă 
a necesităților țării cu posibili
tățile ei, cu capacitatea creatoa
re a clasei muncitoare, a între
gului popor — poartă, la fel ca 
intreaga politică a partidului și 
statului nostru, amprenta puter
nicei personalități a secretarului 
general al partidului și pre
ședintele țării, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

După ce a exprimat adeziunea 
deplină a tuturor celor ce tră
iesc și muncesc pe meleaguri'e 
bistrițene față de documentele 
dezbătute, vorbitorul a spus : 
Vă adresez, mult stimate și iubi
te tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
sentimentele noâstre cele mai 
profunde de înaltă cinstire, ad
mirație și prețuire pentru stră
lucita și inestimabila contribu
ție pe care o aduceți la făurirea 
destinului nou al patriei, Ia 
crearea tuturor condițiilor ca 
poporul român să trăiască demn 
și liber. Vă mulțumim din ini
mă pentru grija părintească pe 
care o purtați dezvoltării tuturor 
județelor și localităților țării, 
grijă al cărei beneficiar este și 
va fi și în viitorul cincinal și ju
dețul Bistrița-Năsăud.

Referindu-se în continuare la 
schimbările structurale, cantita
tive și calitative ce se vor pro
duce in județ în perioada urmă
torilor cinci ani, vorbitorul a 
spus : Producția globală ce ur
mează a se realiza in 1985 in ju
dețul Bistrița-Năsăud va fi de 
circa 23 miliarde lei. în același 
an, producția globală industriala 
pe locuitor va fi de aproape 8 
ori mai mare ca in 1975 și de 
aproape 5 ori mai mare decît în 
1978. în 1985 în unitățile indus
triale ale județului vor lucra ie 
aproape 3 ori mai multe per
soane decit în 1975 și de 2 ori 
mai multe decît in prezent. Rea
lizarea acestor niveluri va trebui 
asigurată in condițiile in care.

suprafețe pentru creșterea su
prafeței arabile a țării la 10 
milioane hectare. Baza tehnico- 
materială a agriculturii se va
dezvolta în mod susținut in
continuare, ajungînd în 1985 să 
dispunem de 140—145 mii de
tractoare, 40—42 mii de combine
autopropulsate și o gamă largă 
de alte mijloace mecanice ne
cesare mecanizării totale a exe
cuției lucrărilor agricole. Tot
odată, agricultura va primi la 
nivelul anului 1985 peste 250 
kg îngrășăminte substanță acti
vă pe hectar, precum și canti
tățile de pesticide necesare aco
peririi nevoilor de combatere a 
bolilor și dăunătorilor.

Pentru realizarea în bune con
diții a sarcinilor prevăzute, a- 
griculturii i se vor aloca, in pe
rioada 1981—1985, fonduri de 
investiții de peste 133 miliarde, 
cu o creștere de peste 25 mi
liarde față de actualul cincinal. 
Pe această bază există posibili
tatea să crească în mod deose
bit producția de cereale la 27—28. 
milioane tone, concomitent cu 
dezvoltarea producției plantelor 
tehnice, ținînd seama de nece
sitatea acoperirii integrale a 
nevoilor industriei prelucră
toare. în continuare vorbitorul 
s-a referit la prevederile de 
dezvoltare a horticulturii și 
zootehniei, sectoare în care se 
vor lua măsuri susținute de a- 
sigurare a efectivelor și produc
țiilor prevăzute.

O dezvoltare însemnată va 
cunoaște industria alimentară, 
pentru care în cincinalul 1981— 
1985 este prevăzut un ritm me
diu anual de creștere de 7,2—8,7 
la sută. în această direcție vom 
depune un accent deosebit pe 
creșterea conținutului nutritiv 
al produselor agroalimentare și 
diversificarea acestora pentru 
toate categoriile de consuma
tori.

Vorbitorul a subliniat apoi 
importanța deosebită a activi
tății de cercetare științifică, fun
damentală și aplicată, care tre
buie să dea răspunsuri la pro
blemele dezvoltării susținute a 
agriculturii.

în încheierea cuvîntului său, 
vorbitorul a spus : Asigurăm 
plenara de deplinul acord cu 
documentele prezentate spre 
dezbatere și ne angajăm, totoda
tă, în fața conducerii partidului 
și statului, a dumneavoastră, to
varășe secretar general Nieolae 
Ceaușescu, că vom trage toate 
învățămintele din lipsurile și 
neajunsurile din activitatea 
noastră și vom depune toate e- 
forturile pentru înfăptuirea pre
vederilor documentelor dezbă
tute, fiind convinși că prin a- 
ceasta vom aduce o contribuție 
importantă la ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii din 
patria noastră, la ’ progresul ge
neral al societății noastre so
cialiste.

în 1985, ponderea ramurilor pur
tătoare de progres tehnic — me
talurgia, construcția de mașini 
și chimia — va fi de peste 50 la 
sută din valoarea producției in
dustriale a județului. Dacă mai 
adăugăm la aceasta și faptul că 
peste 3/4 din producția cincina
lului viitor trebuie realizată pe 
capacități încă nepuse în func
țiune și că peste jumătate din 
sporul producției planificate 
pentru perioada cincinalului vii
tor urmează să se realizeze pe 
seama creșterii productivității 
muncii, rezultă cît se poate de 
clar complexitatea sarcinilor ce 
ne revin.

Dar, de la început doresc să 
vă raportez, stimate tovarășe 
secretar general, că noi apreciem 
că aceste sarcini, deși mari și 
complexe, sint realizabile și vă 
asigur că vom face tot ce de
pinde de noi pentru a le realiza 
în condiții bune.

Sarcini deosebite revin jude
țului'in cincinalul următor, ca 
dealtfel tuturor județelor țării, 
și in domeniul agriculturii, in 
celelalte domenii de activitate. 
Pentru a le realiza, va trebui să 
asigurăm în primul rind dez
voltarea prioritară și moderniza
rea producției animaliere și hor
ticole, care la sfîrșitul cincinalu
lui vor trebui să dețină îm
preună circa 70 la sută din va
loarea producției agricole.

Vorbitorul a scos în continua
re in relief unele greutăți și lip
suri care se manifestă în reali
zarea planului anual la toți in
dicatorii, a dării la timp in func
țiune a obiectivelor de investiții, 
sprijinul permanent din partea 
unor ministere economice.

Pentru depășirea acestor greu
tăți și realizarea sarcinilor aces
tui cincinal, a spus el — con
diție esențială a pregătirii și rea
lizării obiectivelor ce ne revin 
din proiectul Directivelor Con
gresului al XII-lea — au fost 
luate o serie de măsuri politico- 
organizatorice și tehnico-eeono- 
mice. Ele' vizează mai buna fo
losire a capacităților de produc
ție și a forței de muncă, inten
sificarea ritmului de lucru pe 
șantierele de construcții, întă
rirea ordinii și disciplinei la 
toate nivelurile, sporirea răspun

derii în muncă a cadrelor față 
de modul in care-și indeplinesc 
sarcinile încredințate.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Exprim încă o dată, in numele 
comuniștilor, al tuturor locuito
rilor județului — români, ma
ghiari și germani — acordul și 
adeziunea deplină față de pro
iectul de Directive, față de cele
lalte documente supuse spre 
dezbaterea plenarei și încredin-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PARASCHIV BENESCU

Proiectul de Directive privind 
dezvoltarea economico-socială a 
țării în perioada anilor 1981— 
1985 și liniile directoare ale 
dezvoltării României pină in 
anul 1990, pe care le-am stu
diat cu deosebită atenție, a spus 
vorbitorul, corespund pe deplin 
prevederilor Programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism. El jalonează o etapă 
calitativ superioară în creșterea 
potențialului economic al țării, 
în perfecționarea întregii vieți 
economice și sociale, în ridica
rea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregu
lui popor.

în raport cu aceste cerințe 
majore, consider că este deose
bit de important să ne mobili
zăm forțele, întreaga capacita
te de muncă și creație pentru 
a finaliza cu înaltă responsabil 
litate comunistă prevederile e- 
conomico-sociale ale anilor 
1979—1980, ca o condiție funda
mentală a trecerii in noul cin
cinal. în acest context, vorbito
rul a arătat că planul produc
ției industriale pe primii 3 ani 
ai cincinalului a fost realizat, 
în primul semestru al acestui 
an, pe ansamblul industriei ju
dețului, s-a obținut o producție 
cu aproape 2 miliarde lei mai 
mare decît în perioada cores
punzătoare a anului trecut. Pla
nul la export a fost depășit, 
volumul realizărilor fiind mai 
mare cu 41,2 la sută față de 
anul de bază.

Amintind că in realizarea 
planului producției industriale 
s-au înregistrat și unele lipsuri, 
vorbitorul a arătat că însuși 
Combinatul siderurgic din 
Galați, unitatea cu cea mai 
mare pondere in economia ju
dețului, care a realizat, cu ace
leași capacități, o producție fi
zică mai mare cu 400 000 tone 
de fontă, 330 000 tone oțel, 62 000 
tone laminate, în ultima parte 
a semestrului a înregistrat 
nerealizări la producția pe sor
timente, provocind greutăți unor 
beneficiari ai combinatului și 
economiei naționale. Măsurile 
luate în toate întreprinderile 
județului, . în uzinele combina
tului pentru îmbunătățirea în
tregii activități, pentru întări
rea ordinii și disciplinei și ri
dicarea nivelului profesional al 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii, scurtarea duratei de 
reparație a utilajelor prin or
ganizarea mai bună a muncii și 
executarea unor piese de schimb 
prin cooperare. între unitățile 
economice din județ, a subli
niat el, au creat condiții cer
te pentru redresarea situației, 
pentru îndeplinirea planului în 
acest an și în anul 1980,

* în același scop, al înfăptuirii 
integrale a sarcinilor de plan 
pe acest an și al cincinalului, 
a continuat vorbitorul, ne-am 
concentrat atenția asupra ur
gentării punerii in funcțiune a 
noilor capacități de producție. 
Vă raportez, tovarășe secretar 
general, că mașina nr. 4 cu 
turnare continuă a oțelului, 
deși cu mare întîrziere, a ela
borat primele cantități de bra- 
me în cadrul probelor tehnolo-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE MUȘAT

Documentele supuse dezbate
rii pun in evidență, cu deose
bită claritate, faptul că direc
țiile principale și orientările 
dezvoltării economice și sociale 
a țării, pentru anii viitori, dau 
expresia superioară prevederilor 
Programului partidului de făuri
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Pă
trunse de spirit realist, aceste 
documente jalonează o etapă 
calitativ nouă în dezvoltarea ar
monioasă a tuturor ramurilor 
economiei naționale, a tuturor 
județelor țării, pe calea socialis
mului și comunismului, asigu- 
rînd înfăptuirea operei de in
dustrializare socialistă a țării, 
de modernizare a agriculturii, 
de creștere a forțelor de pro
ducție pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii. 
Cunoscînd activitatea vastă și 
complexă desfășurată în vede
rea elaborării acestor documen-- 
te, dăm o inaltă apreciere apor
tului nemijlocit al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, la stabilirea 
și fundamentarea prevederilor 
proiectului de directive, relevind 
contribuția sa esențială la ela
borarea și înfăptuirea întregii 
politici a partidului, care asigu
ră înaintarea fermă a patriei 
pe drumul progresului multila
teral, într-un ritm fără pre
cedent.

Referindu-se în continuare la 

țez conducerea de partid, pe 
dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți 
nici un efort, că vom munci cu 
pasiune și energie pentru în
făptuirea Programului partidu
lui, a hotăririlor pe care le va 
adopta cel de-al XII-lea Con
gres pentru ridicarea patriei 
noastre pe culmile civilizației 
socialiste și comuniste.

gice la cald, laminorul de tablă 
groasă nr. 2 se află în probe 
și reglaje, iar la oțelăria nr. 3 
se finalizează condițiile pentru 
elaborarea' primelor șarje la 
convertizorul nr. 1 în cinstea 
celei de-a 35-a aniversări a eli
berării patriei, sarcină pe care 
am primit-o cu mare cinste, din 
partea dumneavoastră.

Referindu-se la construcția de 
locuințe, vorbitorul a precizat că 
prevederile pe primul semestru 
au fost depășite cu aproape 600 
de apartamente, ceea ce conferă 
garanția că sarcina de plan pe 
acest an va fi realizată.

Oprindu-se asupra perspecti
velor pe care prevederile noului 
cincinal le deschide județului 
Galați, vorbitorul a spus : Jude
țul Galați, care ocupă un loc im
portant sub raportul producției 
industriale, va cunoaște în con
tinuare un ritm intens de dezvol
tare. în anul 1985 producția in
dustrială Va depăși 70 miliarde 
lei, cu peste 20 miliarde lei mal 
mult decît în anul 1980. In agri
cultură, una din principalele ca
racteristici ale viitorului cincinal 
o constituie, pentru județul nos
tru. creșterea suprafeței irigate, 
ceea ce va permite sporirea pro
ducției vegetale la 3,8 miliarde 
lei în 1985, cu un ritm mediu 
anual de aproape 7 la sută. Co
respunzător se va dezvolta și 
producția zootehnică, ajungînd 
la 2,3 miliarde lei.

■Exprimîndu-și întregul acord 
cu conținutul documentelor su
puse dezbaterilor din cadrul ple
narei. primul secretar al Comi
tetului județean Galați al P.C'.R. 
a spus.: . ' :

Elaborate sub îndrumarea 
competentă și realistă, plină de 
cutezanță a secretarului general 
al partidului, documentele pe 
care le dezbatem astăzi poartă 
amprenta strălucitei gîndiri ana
litice, prospective a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, reflectă, prin 
înalta lor rigoare științifică, prm 
spiritul lor revoluționar, nova
tor, înțelegerea profundă a rea
lităților contemporane, cerințele 
legice ale dezvoltării noastre. 
Aceste documente sînt remarca
bile prin amploarea obiectivelor 
ca și prin influența profundă pe 
care o vor avea asupra dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei în următoarele două dece
nii. De asemenea, noul cadru 
creat recent pentru organizarea 
și conducerea activității de cer^ 
cetare, ca și hotărîrea înțeleaptă 
de a încredința tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent luptător re
voluționar și remarcabil om de 
știință, munca plină de răspun
dere în domeniile de vîrf ale 
științei și tehnicii moderne dau 
certitudinea deplină că progra
mele elaborate vor fi îndeplinite 
în cele mai bune condiții.

Vă rog să-mi permiteți, sti
mate tovarășe secretar general, 
să vă asigur că organele și or
ganizațiile noastre de partid, 
oamenii muncii din fiecare între
prindere, din fiecare unitate 
productivă vor face totul pentru 
realizarea exemplară a preve
derilor actualului și viitorului 
cincinal — etapă nouă, calitativ 
superioară în opera de făurire a 
progresului și civilizației pe pă- 
mîntul României, 

munca plină de abnegație a oa
menilor muncii din județul 
Ilfov, la creșterile cantitative și 
calitative ale economiei județu
lui, vorbitorul a arătat că în 
ultimul an al actualului cincinal 
se va realiza o producție de 
peste 15 miliarde și jumătate. 
Măsurile întreprinse de organe
le și organizațiile de partid au 
avut ca efect îndeplinirea cu o 
lună mai devreme a sarcinilor 
ce i-au revenit județului în pri
mii trei ani la producția indus
trială, depășindu-se prevederile 
cu peste 1 miliard de lei. S-a 
încheiat semestrul I al anului
1979 cu o depășire a planului 
producției industriale de 140 de 
milioane de lei, realizat integral 
pe seama creșterii productivită
ții muncii.

în anul 1978 s-a obținut o 
producție agricolă in valoare de 
peste 9 miliarde lei, iar în anul
1980 va ajunge la 11,7 miliarde 
lei. Potrivit proiectului de di
rective, Ilfovul urmează să be
neficieze în cincinalul următor 
de un volum de investiții de 
peste 29 miliarde lei destinat 
dezvoltării pe mai departe a 
industriei, agriculturii, sectoru
lui social-cultural. Apreciez în 
mod deosebit — a spus vorbito
rul — orientările date ca în vii
tor să se realizeze obiective 
industriale de capacități mai 
mici, din care un mare număr 
amplasate in localități care ur
mează să devină centre urbane.

în agricultură vor fi obținute 
ritmuri susținute de creștere a 
producției vegetale și animale, 
pe baza aplicării cuceririlor 
științei, tehnicii, folosirii mai 
eficiente a puternicei baze ma
teriale de care vom dispune. 
In cincinalul viitor, pentru ju
dețul Ilfov, este prevăzută o 
creștere de 28 la sută a pro
ducției agricole, ceea ce cores
punde Unui ritm mediu anual 
de peste 5 la sută. Și în cinci
nalul următor, se va pune un 
accent deosebit pe înzestrarea 
agriculturii cu tractoare și ma
șini de înaltă productivitate, pe 
creșterea suprafețelor amena
jate pentru irigații, în .general 
pe îmbunătățirile funciare ; în 
1985 irigațiile vor ajunge în jur 
dețul Ilfov la 420 000 de hecta
re, reprezentînd 68 la sută din 
suprafața arabilă.

Dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale, creșterea productivității 
muncii, folosirea deplină a ca
pacităților de producție — a 
spus în continuare vorbi
torul — creează condiții ca, 
pentru anul 1985, pe ansam
blul județului să se prevadă 
realizarea unei producții globa
le industriale de 26,9 miliarde

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VASILE BĂRBULEȚ

Subliniind importanța deose
bită a problemâor supuse dez
baterii plenarei și contribuția 
esențială a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu la elaborarea și fun
damentarea acestor documente 
programatice de importanță car
dinală pentru dezvoltarea pe 
mai departe a patriei noastre, 
vorbitorul a spus : Proiectul de 
Directive ale Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la planul cin
cinal pe 1981—1985 și liniile di
rectoare ale dezvoltării econo
mico-sociale ale României pînă 
in 1990, proiectul Programului 
de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și introducere 
a progresului tehnic și proiectul 
Programului de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei 
demonstrează încă o dată, cu 
putere, grija deosebită a condu
cerii partidului, a secretarului 
său general, pentru binele și 
viitorul luminos al României 
socialiste, pentru prosperitatea 
necontenită a poporului nostru.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Alături de întregul nos
tru popor, comuniștii, toți locui
torii județului Sibiu — români, 
germani, maghiari — sînt pu
ternic angajați în îndeplinirea 
integrală a obiectivelor actualu
lui plan cincinal. în primii 3 
ani și jumătate am realizat o 
producție suplimentară de 4,3 
miliarde Iei ; în condiții bune 
se îndeplinește și planul pe a- 
cest an ; am dat' o producție 
suplimentară de 116 milioane lei. 
Cu deosebită satisfacție raportez 
că am realizat și producția netă 
planificată pe primele 5 luni din 
acest an, cu o depășire de 10 
milioane lei. Acționăm în conti
nuare pentru realizarea ritmică a 
producției fizice, pentru onorarea 
tuturor contractelor, acordînd 
atenție permanentă echipării 
marilor obiective naționale. Am 
desfășurat importante acțiuni 
pentru reducerea consumurilor 
de materii prime, materiale, 
combustibil și energie. Avem în 
vedere înnoirea continuă a pro
duselor, îmbunătățirea sistema
tică a tehnologiilor și înlocuirea 
celor cu consumuri ridicate, 
sporirea cercetării și creației 
tehnice, valorificarea complexă 
a materialelor și energiei secun
dare, utilizarea unor surse ief
tine de energie. Ne preocupăm 
intens de îndeplinirea planului 
de investiții.

In luna iunie sarcinile de plan 
în acest domeniu au fost reali
zate în proporție de 109,5 la sută, 
cu o depășire de 31 milioane 
lei, ceea ce creează condiții mai

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE CILIBIU

După ce a subliniat că docu
mentele supuse dezbaterii ple
narei prefigurează o minunată 
imagine a României anilor vii
tori, care se va dezvolta din 
puhet de vedere economic și 
social în ritmuri înalte și judi
cios proportionate, ele expri
mind întru totul aspirațiile de 
progres și civilizație ale poporu
lui nostru, vorbitorul a spus: Di
recțiile principale și orientările 
acestor documente sînt in con
cordanță deplină cu prevederile 
Programului partidului nostru, 
ele marcind o perioadă calita
tiv nouă in dezvoltarea indus
trială, ridicarea pe o nouă 
treaptă a agriculturii, a întregii 
vieți economice, sociale și spi
rituale. Elaborate sub îndruma 
rea nemijlocită a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, documen
tele analizate constituie o nouă 
expresie a preocupărilor condu
cătorului partidului și statului 
nostru pentru ridicarea patriei 
pe noi culmi de civilizație și 
progres, pentru afirmarea în 
continuare a prestigiului Româ
niei în lume. Vă rog să-mi în
găduiți să vă exprim stima și 
prețuirea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din ju
dețul Vaslui, beneficiari ai po
liticii de dezvoltare multilaterală 
a țării, promovată de dumnea- 

lei și a unei producții agricole 
de aproape 15 miliarde lei, la care 
se adaugă prestările de servicii, 
producția industriei mici în va
loare de peste 3 miliarde lei.

Transpunerea în viată a aces
tui program va influența direct 
creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al oamenilor 
muncii din județ. în viițorul 
cincinal , numărul locurilor de 
muncă va crește cu aproape 
40 000, vor fi construite 16 500 de 
apartamente, grădinițe cu 4 410 
locuri, 640 săli de clasă și alte 
obiective social-culturale.

în încheiere, asigur plenara 
Comitetului Central al partidu
lui, pe dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, că comuniștii, oame
nii muncii din 
mobilizați de 
dumneavoastră

județul Ilfov 
însufleți toarele 

îndemnuri, nu
vor precupeți nici un efort pen
tru a se situa la nivelul cerin
țelor și exigentelor actuale, că 
vor face totul pentru a situa 
județul pe un loc de frunte în 
cadrul marii întreceri ce se 
desfășoară în cinstea celei de-a 
35-a aniversări a eliberării pa
triei și a celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

bune pentru recuperarea res
tanțelor. în prima jumătate a 
anului am dat în folosință 1 395 
apartamente. Asigur plenara, pe 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu fermitate pen
tru creșterea și mai susținută a 
productivității muncii, ridicarea 
pe noi trepte a calității și efi
cienței, asigurînd realizarea ne
condiționată a angajamentului 
de 5,6 miliarde lei producție in
dustrială suplimentară în acest 
plan cincinal. Avem unele re
zultate mai bune și în agricul
tură. în scurt timp vom încheia 
secerișul orzului ; acționăm cu 
toate forțele pentru însămînța- 
rea culturii a douți, ne aflăm în 
fază avansată la' strîhgerda 'fu
rajelor, iar culturile prăsitoare 
se prezintă bine, promițînd re
colte la nivelul prevederilor.

Referindu-se la prevederile 
înscrise în planul cincinal 1981— 
1985, vorbitorul a subliniat că 
acestea izvorăsc nemijlocit din 
Programul partidului și vor de
termina o etapă cu adevărat 
nouă și rodnică în trecerea pa
triei noastre în rîndul țărilor cu 
nivel mediu de dezvoltare.

Județul Sibiu, a spus apoi 
vorbitorul, va continua să de
țină un potențial industrial re
marcabil, cu o amplă deschidere 
spre modern și eficient. Valoarea 
ridicată a produsului global pe 
locuitor, gradul înalt de ocupare 
a forței de muncă, Cerința du
blării producției agricole pînă 
în 1985 semnifică in gradul 
cel mai înalt indicii unei pe
rioade deosebit de dinamice. 
Conștienți de sarcinile care ne 
vor revehi, dar și de faptul că 
mai avem încă multe de făcut, 
vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că vom face totul pen
tru a le înfăptui exemplar, că 
vom mobiliza și mai mult po
tențialul creator al oamenilor 
muncii — români, germani, ma
ghiari — din această parte a 
țării, că vom utiliza cu maximă 
chibzuință și eficiență resursele 
materiale.

în încheiere, vorbitorul a spus: 
Asigur plenara, pe dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe secre
tar general, că organizația ju
dețeană Sibiu, oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri, indife
rent de naționalitate, vor ac
ționa în spiritul înaltei răspun
deți patriotice, cu voința fermă 
de a întîmpina cu noi succese a 
35-a aniversare a eliberării și 
Congresul al XII-lea al partidu
lui, de a-și spori continuu con
tribuția la ridicarea scumpei 
noastre patrii pe culmile civili
zației socialiste și comuniste.

voastră, tovarășe secretar ge
neral, cu clarviziune politică și 
științifică.

Referindu-se Ia prevederile 
din proiectul de Directive, vor
bitorul a spus: județului Vaslui 
ii revin sarcini substanțial su
perioare celor din cincinalul 
actual. Producția globală indus
trială va spori in 1985 de circa 
2,5 ori față de 1980, ajungînd la 
25 de miliarde lei, iar prestările 
de servicii vor crește cu 60 la 
sută. în această perioadă în ju
dețul nostru se vor construi 26 
de noi obiective industriale, se 
vor crea 44 de noi capacități de 
producție pe lingă Întreprin
derile existente și vor fi moder
nizate o bună parte din cele 
actuale. Totodată, vor avea loc 
mutații esențiale în creșterea 
calitativă a întregii vieți eco
nomice.

în procesul de analiză și așe
zare a planului in profil terito
rial, acordăm o deosebită aten
ție examinării și punerii în va
loare a unor resurse și rezerve 
locale in fiecare domeniu de ac
tivitate, dar mai ales în agri
cultură și sfera serviciilor, în ve
derea sporirii produsului global 
total. Pe această bază se vor ex
tinde și dezvolta acțiunile so
cial-culturale ca atribute esen
țiale ale creșterii calității vieții, 

ridicarea generală a nivelului 
de trai material și spiritual al 
oamenilor muncii din acest 
județ.

Exprimind gîndurile și senti
mentele de recunoștință ale co
muniștilor, ale tuturor locuito
rilor din județul nostru, aduc 
cele mai calde mulțumiri con
ducerii partidului și statului, 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
secretar general, pentru tot ce 
faceți ca județul Vaslui să cu
noască noi și importante împli
niri socialiste. în același timp, 
organizația județeană de partid, 
oamenii muncii din județul 
Vaslui sînt hotărîți să facă totul 
pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor din actualul cincinal, 
ca o bază trainică pentru trans
formările care vor avea loc in 
cincinalul care urmează.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la realizările obținute in 
județ pe primii trei ani ai cinci
nalului, arătind, intre altele, că 
planul la producția industrială 
s-a realizat înainte de termen, 
iar pentru semestrul I al aces

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VALER GABRIAN

Ațn reținut din materialele pe 
Care le dezbate plenara, in mod 
deosebit din proiectul de Di
rective, importanța pe care con
ducerea partidului nostru o 
acordă, in continuare. asigu
rării bazei de materii prime, ca 
sarcină deosebită pentru rea
lizarea celor mai importante 
obiective ale următorului cin
cinal. Consider că ne revine o 
sarcină deosebit de importantă 
nouă, celor care lucrăm în acest 
sector de activitate, de a face 
tot ce 'depinde de noi pentru a 
mări aportul surselor proprii 
de materii prime.

în legătură cu aceasta, vor
bitorul a subliniat necesitatea 
aplicării unor tehnici si tehno
logii noi în minerit, preparare 
și metalurgie, care să asigure 
randamente maxime și. în pri
mul rînd, pierderi minime, care 
să ducă la o valorificare ma
ximă a resurselor.

Am reținut, de asemenea, din 
materiale și în mod deosebit 
din proiectul Programului de 
cercetare — a spus vorbitorul 
în continuare — atenția de
osebită ce se acordă pro
blemelor poluării. Consider că 
în centrala noastră sînt cî- 
teva realizări pe care le vom 
generaliza în vederea redu
cerii zgomotului cît și a prafu
lui. De asemenea, vreau să in
formez conducerea de partid că 
străduindu-ne să reducem can
titatea de praf, unul din fac
torii principali ai poluării, vom 
asigura economiei naționale, 
pînă Ia sfîrșitul acestui an. im
portante cantități de plumb,

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI 
LINA CIOBANU

Prin conținutul documentelor 
supuse astăzi dezbaterii, plena
ra Comitetului Central se în
scrie ca un eveniment istoric de 
o excepțională însemnătate in 
vasta operă de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. Vorbind despre im
portanța acestor documente, do
resc să subliniez rolul și contri
buția hotărîtoare, de prim ordin, 
a tovarășului secretar general 
Nieolae Ceaușescu la elaborarea 
liniilor directoare ale dezvoltă
rii patriei noastre și ridicării ei 
pe noi trepte de civilizație și 
progres.

Studiind cele două programe 
— de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică și cel din 
domeniul energiei — trebuie, de 
asemenea, să subliniez rolul de
terminant, contribuția deosebită 
la elaborarea acestora a tovară
șei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, ca om de știin
ță, savant de renume recunoscut 
pe plan intern și internațional.

Oamenii muncii din industria 
ușoară întîmpină cele două eve
nimente — 35 de ani de viață 
liberă și cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân — cu noi și importante 
succese pe linia înfăptuirii sar
cinilor actualului cincinal și a 
angajamentelor asumate. Vă ra
portăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că vom obține 
pe întregul cincinal un spor de 
producție de peste 29 miliarde 
lei. Vom face totul pentru înlă
turarea neîmplinirilor ce se ma
nifestă încă în munca noastră 
pe linia valorificării superioare 
a materiilor prime și materia
lelor, recuperării și refolosirii 
acestora, îmbunătățirii calității 
produselor, diversificării lor.

Prin Directivele Congresului 
al XII-lea al partidului indus
triei ușoare ii revin in continua
re sarcini sporite. La baza dez
voltării producției industriale și 
îndeosebi a industriei ușoare in 
cincinalul 1981—1985 stau orien
tările date personal de tovară
șul secretar general, de a asigura 
într-o măsură tot mai mare ce
rerile calitativ superioare ale 
producției și ale populației în 
mod deosebit cu bunuri de larg 
consum și menținerea într-un 
ritm tot mai ridicat a exportu
lui, Aproape 1/3 din producția 
totală a industriei ușoare din 
anul 1985 este destinată expor
tului.

Sarcini deosebite ne revin in 

tui an, sarcinile de plan Ia unii 
din principalii indicatori au 
fost realizate și depășite. Tot
odată, el a evidențiat unele 
neajunsuri in munca organiza
ției județene de partid, care se 
reflectă în nerealizarea la timp 
a unor indicatori calitativi ai 
planului și măsurile luate pen
tru îndeplinirea integrală a sar
cinilor de producție.

Asigurăm conducerea .partidu
lui și statului, pe dumneavoas
tră personal, tovarășe secretar 
general — a spus in încheiere 
vorbitorul — că oamenii muncii 
din județul Vaslui, împreună cu 
întregul nostru popor, vor de
pune toate eforturile, întreaga 
lor capacitate și putere de mun
că în vederea transpunerii in 
viață în mod exemplar a- sarci
nilor ce le revin din Planul 
național unic de dezvoltare ec<i 
nomico-socială a țării in ace», 
cincinal și a celor care ne vor 
fi atribuite prin hotărîrile Con
gresului al XII-lea al parti
dului.

zinc, cupru, metale prețioase, 
barită și alte elemente, a căror 
valoare se va cifra la circa 1 
milion de dolari.

A fost înfățișată, totodată, ex
periența bună căpătată în pri
vința căptușirii porilor. S-a 
arătat că, pe baza cercetărilor 
proprii, experimentate la mai 
multe uzine de preparare, s-a 
trecut de la căptușirea cu oțel 
manganos la căptușeli de cau
ciuc, în care se introduce intre 
30 și 50 la sută cauciuc uzat, 
realizindu-se, astfel, însemnate 
economii valutare. O asemenea 
soluție, Ia care s-a ajuns pe 
baza eforturilor proprii, solu
ție care dă rezultate satisfăcă
toare, urmează să fie genera
lizată.

Abordînd problemele coope
rării pentru sporirea bazei de 
minereuri, îndeosebi coopera
rea cu unele țări din Africa, 
vorbitorul a arătat că o aseme
nea activitate nu trebuie des
fășurată în salturi, ci așa cum a 
gindit-o secretarul general al 
partidului, în sensul că ea tre
buie să se situeze pe o linie 
continuu ascendentă. De aseme
nea. vorbitorul s-a referit la 
preocupările și sarcinile ce re
vin cercetării științifice desfă
șurate în cadrul centralei și 
institutului de specialitate.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Bazîndu-ne pe expe
riența de pînă acum, ne anga
jăm să ne îndeplinim in con
tinuare sarcinile de plan pe 
anii 1979—1980 și să ne pregă
tim în condiții corespunzătoare 
pentru cincinalul 1981—1985.

ce privește ridicarea nivelului 
tehnic al produselor. Astfel, s-au 
urmărit creșterea gradului de 
mecanizare și automatizare, in
troducerea și extinderea tehno
logiilor avansate pe bază de 
concepție proprie, dotarea între
prinderilor cu utilaje de virf 
realizate în țară, care să confere 
produselor caracteristici calita
tiv superioare, creșterea produc
tivității muncii, concomitent cu 
reducerea consumului de materii 
prime, combustibil și energie. în 
planul tehnic pe anii 1981—1985 
sînt prevăzute 291 teme de cer
cetare, din care, cohform sarcinii 
primite din partea dumneavoas
tră, tovarășe secretar general, 
ponderea cea mai mare, și anu
me 81 la sută, o dețin astăzi te
mele privind valorificarea supe
rioară a materiilor prime, mate
rialelor, recuperabile și refolo- 
sibile, concomitent cu îmbunătă
țirea calității și diversificarea 
gamei sortimentale a produselor.

Pentru realizarea sporurilor 
importante de producție și pen
tru ridicarea nivelului tehnic și 
îmbunătățirea calității, indus
tria ușoară are prevăzute fon
duri de investiții in valoare de 
peste 32 miliarde lei, cu 31 la 
sută mai mari decit in actualul 
plan cincinal. Noile capacități 
de producție se vor realiza in 
unități mici, amplasate rațional 
în teritoriu, care să confere o 
mai burtă diversificare și adap
tare a industriei la cerințele 
pieței interne și externe, o con
ducere operativă și eficientă. 
Astfel, se propune să se reali
zeze, în perioada anilor 1981— 
1985, un număr de 235 unități 
noi, amplasate în 220 localități 
prezente sau viitoare centre 
urbane. Această nouă orientare 
în domeniul realizării investi
țiilor va avea profunde efecte 
social-economice : va folosi in 
mai bune condiții forța de mun
că locală, va evita navetismul 
cu toate implicațiile sale, va 
acorda oamenilor muncii tim
pul necesar pregătirii și parti
cipării lor sub toate aspectele 
la dezvoltarea și gospodărirea 
localităților.

Realizarea sarcinilor din Di
rectivele Congresului stă întru 
totul în posibilitățile noastre — 
a spus vorbitoarea — în munca 
noastră, in hotărîrea de a de
pune in continuare noi eforturi, 
de a găsi noi soluții, de a iden-
(Continuare în pag. a V-a)
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tifica și valorifica noi resurse 
în vederea înfăptuirii în mod 
exemplar a tuturor indicațiilor 
tovarășului secretar general cu 
privire la creșterea continuă a 
eficientei noastre, a activității 
in general.

Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general — a 
spus în încheiere vorbitoarea — 
că pornim in această uriașă 
muncă de Ia considerentul

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ION PĂȚAN

Proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea al parti
dului, care este în deplină con
cordanță cu obiectivele și sarci
ni’-' nscrise în Programul parti
dului,' se ocupă în mod deosebit 
și de valorificarea superioară a 
resurselor materiale, dezvoltarea 
bazei proprii de materii prime, 
diminuarea continuă a consumu
rilor specifice de materii prime, 
materiale, combustibil și ener
gie, a spus vorbitorul.

Doresc să subliniez în mod 
deosebit faptul că documentele 
supuse dezbaterii poartă am
prenta personalității secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, care a 
definit cu precizie, cu grija sa 
deosebită pentru prezentul și 
viitorul României socialiste, pe 
baza unei temeinice cunoașteri 
și forțe de previziune a feno
menelor economico-sociale, ace
le soluții și domenii esențiale 
ale dezvoltării care asigură va
lorificarea completă și complexă, 
cu înaltă eficiență, a întregului 
potențial tehnico-productiv na
țional.

Referindu-se apoi la progra
mul de aprovizionare tehnico- 
materială pentru viitorul cinci
nal, vorbitorul a precizat că ana
lizele de detaliu efectuate pen
tru un număr important de ma
terii prime și materiale de bază, 
din principalele ramuri, au 
condus la concluzia că prin re
ducerea normelor de consum și 
creșterea coeficienților de utili
zare și a normativelor de valo
rificare se vor obține, în ; pe
rioada 1981—1985, economii in 
valfere.de circa 70 miliarde de 
lei. față de 1980.

în ceea ce privește combusti
bilul și energia, consumul intern 
a fost determinat cu luarea în 
considerare a unor reduceri foar
te accentuate ale consumuri
lor în toate domeniile de activi
tate, prin aplicarea în continua
re a unor măsuri severe de 
economisire a tuturor formelor 
de energie. Acoperirea cerințe
lor totale de energie ne
cesită intensificarea acțiunilor 
pe care le vom întreprin
de împreună cu ministere
le, centralele și întreprinderile, 
de recuperare a resurselor ener
getice secundare. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea aplicării in 
ritm mai susținut a soluțiilor 
elaborate de cercetarea și ingi
neria tehnologică pentru crește
rea gradului de recuperare a 
«cestor resurse.

Informez plenara, a spus în 
continuare vorbitorul, că în con
dițiile unei dimensionări foarte 
strînse a consumurilor normate, 
la marea majoritate a balanțe
lor materiale cuprinse în pro

că obiectivele ce revin in
dustriei ușoare reprezintă pen
tru noi sarcini minimale și 
vom acționa cu toată hotărîrea 
pentru traducerea lor in viață, 
conștienți fiind că prin aceasta 
vom contribui la dezvoltarea pe 
mai departe a economiei noas
tre naționale, Ia o mai bună 
aprovizionare a populației cu 
produse industriale de larg con
sum, intr-o gamă sortimentală 
cit mai variată și la un înalt 
nivel calitativ.

gramul de aprovizionare este 
asigurată corelarea intre resurse 
și destinații. Mai sînt un șir de 
probleme de aprovizionare teh- 
nico-materială pentru a căror 
soluționare urmează, ca în etapa 
imediat următoare, să conti
nuăm analizele împreună cu 
Comitetul de Stat al Planifică
rii, ministerele și centralele. De 
asemenea, este necesar să iden
tificăm unele posibilități de ma
jorare a producției interne, prin 
folosirea mai bună a capacită
ților existente sau prin devan
sarea unor obiective de investi
ții, astfel incit să se asigure in
tegral necesarul, determinat pe 
baza normelor de consum îmbu
nătățite, îndeosebi la unele me
tale care in prezent se asigură 
din import, la oxigen tehnic și 
argol, ulei tehnic de in, mate
riale refractare și altele. Avem 
în vedere ca pînă la definitiva
rea lucrărilor pentru viitorul 
plan cincinal să extindem nu
mărul de balanțe și pentru alte 
materii prime și materiale, peste 
cele 175 balanțe pe grupe mari 
intocmite pînă în prezent, astfel 
încît să se asigure condițiile 
pentru trecerea la contractarea 
desfacerii producției, pentru 
intern și export, precum și 
aprovizionarea din țară și din 
import. în continuare, vorbitorul 
a arătat că, ținind seama de 
sarcinile și orientările date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
parcursul elaborării planului 
cincinal pe perioada 1981—1985 
urmează ca la principalele ma
terii prime să se asigure 40 pînă 
la 50 la sută din resurse pe 
seamă recuperării și recirculării 
materialelor.

în perioada 1981—1985 valoa
rea materiilor prime, materiale
lor și produselor ce se prevăd 
a se recupera reprezintă în sta
diul actual al lucrărilor circa 
120 de miliarde de lei, cu o 
creștere de 45 la sută față de 
realizările pe 1976—1980. Volu
mul colectărilor și valorificări
lor prevăzute pentru 1985 se ci
frează Ia circa 8 milioane de 
tone oțel, 72 mii tone cupru, 35 
mii tone de plumb, 32 mii tone 
de zinc.

Este deosebit de important să 
se finalizeze in cel mai scurt 
timp o serie de lucrări privind 
elaborarea unor tehnologii pen
tru recuperarea complexă a tu
turor componenților utili din 
haldele de zguri metalurgice, a 
iazurilor de decantare din mi
nerit, a prelucrării și valorifi
cării materialelor plastice și a 
cauciucului din obiectele uzate, 
extinderea domeniilor de utili
zare a deșeurilor textile. în 
acest context, vorbitorul a ară

tat că în momentul de față o 
serie de materiale nu se recu
perează deloc — tuburile și ca
pacele de aluminiu, alpacaua, re
ziduurile menajere care conțin 
importante cantități de metale, 
hirtie ș.a., care in țările avan
sate din punct de vedere indus
trial reprezintă importante sur
se de aprovizionare și de asi
gurare a necesităților materiale 
ale dezvoltării economice. După 
ce a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii radicale a activității 
de colectare și valorificare a 
materialelor amintite, vorbitorul 
s-a referit la măsurile întreprin
se pentru scăderea consumuri
lor de materiale. îndeosebi 
energointensive, pentru amba
laje.

în continuare vorbitorul s-a 
referit la mai buna utilizare, în
treținere și reparare a utilajelor 
și instalațiilor, folosirea capa
cităților de producție, arătînd în 
acest sens că este necesar să se

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE DOGGENDORF

Am reținut cu vie satisfacție 
faptul că, potrivit prevederilor 
proiectului de Directive ale Con
gresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire Ia 
planul cincinal 1981—1985, agri
culturii i se încredințează sar
cini de mare însemnătate, a spus 
vorbitorul. Sint cunoscute pre
ocupările permanente ale con
ducerii partidului și statului 
nostru, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru în
zestrarea agriculturii cu tot ce 
este necesar, pentru a ridica a- 
ceastă ramură de bază a econo
miei naționale la nivelul cerin
țelor unei economii moderne, 
pentru crearea condițiilor de 
valorificare deplină a rezervelor 
de creștere a producției vegetale 
și animale. în acest sens, o sem
nificație deosebită are hotărîrea 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, din 
februarie anul curent, cu pri
vire la îmbunătățirea conducerii 
și planificării unitare a agricul
turii, crearea consiliilor unice 
agroindustriale de stat și coo
peratiste și creșterea producției 
agricole, a căror aplicare a dat 
un puternic fftlbtilȘ activității de 
modernizare a tuturor ramurilor 
agriculturii.

Cei peste 10 000 de oameni ai 
muncii — români, germani, ma
ghiari, șîrbi și de alte naționali
tăți din cadrul Trustului stațiu
nilor pentru mecanizarea agri
culturii din județul Timiș — a 
arătat vorbitorul în continuare, 
dau o înaltă apreciere faptu
lui că pe baza acestei hotărîri, 
după 30 de ani de muncă rodni
că în slujba mecanizării agricul
turii, stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, devenite sectoa
re unice de mecanizare în agri
cultură, poartă întreaga răspun
dere pentru executarea lucrări
lor la timp și de bună calitate in 
toate unitățile agricole din ca
drul consiliului unic.

încă din primele zile de la 
constituirea lor, sectoarele unice 
de mecanizare din județul nos
tru au asigurat folosirea mai de
clină a parcului de mașini și 
tractoare, a tuturor mijloacelor 
în dotare, ceea ce s-a reflectat 
în încheierea la timp și în con
dițiile unei calități superioare a 

acorde o atenție sporită, în fie
care întreprindere. întreținerii 
și reparării fondurilor fixe, res
pectării stricte a programelor de 
revizie și reparații, pentru evi
tarea întreruperilor accidentale, 
care au determinat, în ultimii 
ani, pierderi de producții impor
tante într-o serie de întreprin
deri.

în încheiere, a spus vorbito
rul, doresc să-mi exprim acor
dul deplin cu documentele pre
zentate, să asigur plenara, pe 
dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, că vom 
acționa cu hotărîre, nu vom 
precupeți nici un efort, pentru 
a ne aduce contribuția la tradu
cerea în viață a sarcinilor ce 
ne revin în domeniul utilizării 
judicioase și valorificării supe
rioare a resurselor materiale, a 
utilizării și încărcării raționale 
a fondurilor fixe, a derulării in 
bune condiții a procesului apro
vizionării tehnico-materiale.

lucrărilor din campania agricolă 
de primăvară, în recoltarea in
tr-un timp record a celor 54 000 
de hectare cultivate cu orz, iar 
acum în stringerea recoltei de 
griu de pe cele 133 000 de hecta
re, în eliberarea terenului și în- 
sămînțarea culturilor duble și 
succesive.

Referindu-se apoi la perspec
tivele agriculturii, vorbitorul a 
spus : Din studiul proiectului de 
Directive am desprins că prin 
grija conducerii de partid și de 
stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prevederile planului 
cincinal 1981—1985 asigură acce
lerarea procesului de moderniza
re a agriculturii prin extinderea 
mecanizării și chimizării, înfăp
tuirea unor ample programe de 
îmbunătățiri funciare și crearea 
condițiilor necesare realizării 
unei eficiente tot mai înalte in 
toate sectoarele de producție ve
getale și animale. Următorul cin
cinal pune și în fața lucrătoru
lui din agricultura județului 
Timiș sarcini sporite privind 
creșterea producției, productivi
tății muncii și reducerea cheltu
ielilor, in concordanță cu baza 
tehnico-materială în continuă 
dezvoltare și diversificare de 
care dispunem. Astfel, în anul 
1985 producțiile medii vor tre
bui să crească, în comparație cu 
1981, cu 16 la sută la griu, cu 
21 Ia sută la porumb, cu 18 la 
sută la floarea-soarelui și cu 
peste 23 la sută la sfeclă de za
hăr. Sporuri însemnate de pro
ducție sînt prevăzute și la cele
lalte culturi, precum și în sec
torul creșterii animalelor.

Apreciind că realizările obți
nute de oamenii muncii din a- 
gricultura județului Timiș în 
actualul cincinal nu sînt încă Ia 
nivelul bazei, condițiilor și posi
bilităților existente, și ținind 
seama de sarcinile mari care se 
pun în viitorul cincinal, vorbi
torul a subliniat că organele și 
organizațiile de partid trebuie 
să-și îndrepte eforturile, in 
principal, în direcția creșterii 
potențialului de fertilitate a so
lului, prin aplicarea unui com
plex de măsuri agroameliorati- 
ve. în această ordine de idei a 
fost relevată preocuparea pen
tru organizarea centrelor unice 

de chimizare pe lingă consiliile 
agroindustriale ca o măsură 
menită să asigure administra
rea rațională a îngrășămintelor 
pe criterii științifice, în funcție 
de cerințele solului. Au fost 
apreciate, de asemdnea, măsu
rile privind înființarea sectoare
lor unice de mecanizare, măsu
rile vizînd folosirea rațională a 
bazei de reparații, profilarea și 
specializarea atelierelor meca
nice care execută reparații ca
pitale pe județ.

Semnalînd, în acest context, 
necesitatea îmbunătățirii per
manente a calității mașinilor ce 
se livrează agriculturii, vorbito
rul a spus că se impune o con
lucrare mai eficientă între cer
cetare, proiectare, fabricație și 
exploatare. Totodată, el a men
ționat că în vederea asigurării

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
IANCU DRÂGAN

Faptul că la prezenta plenară, 
precum și la Congresul al XII- 
lea al partidului, este prevăzut 
ca cercetarea științifică, activi
tatea științei să constituie una 
din problemele majore ce se 
vor dezbate are profunde sem
nificații politice și sociale, do
vedind încă o dată preocuparea 
permanentă a conducerii parti
dului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu, pentru imprimarea 
permanentă în activitatea eco
nomică și socială a unui spirit 
dinamic și novator.

Conștienți de toate acestea, în 
numele lucrătorilor din cerceta
rea științifică metalurgică, rog 
să-mi permiteți ca de ia tribuna 
plenarei să exprim gratitudinea 
noastră conducerii partidului 
nostru, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru dărui
rea și spiritul său neobosit în 
conducerea întregii noastre acti
vități. în acest context, aș dori 
să relev însemnătatea recente
lor măsuri luate de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind îmbunătățirea organiză
rii și funcționării Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, precum și desemnarea 
ca președinte a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, savant de renume 
mondial, care reprezintă garan
ția că prerogativele conferite 
acestui înalt forum al științei 
românești vor fi îndeplinite.

Referindu-se la unele rezulta
te obținute în acest cincinal în 
cercetarea științifică metalurgi
că, vorbitorul a spus : Cu toate 
realizările obținute, trebuie să 
arătăm că atît cercetarea, învă- 
țămîntul superior, ingineria teh
nologică, cit și sectoarele de 
producție din unitățile noastre 
mai au încă mult de făcut pen
tru implementarea în fluxurile 
de fabricație a tehnologiildb 
robuste și eficiente din punctul 
de vedere al producției, al 
cheltuielilor materiale și al pro
ductivității muncii. Nu ne putem 
declara în nici un caz mulțu
miți cu nivelurile de scoatere de 
metal și de consumuri energe
tice care se realizează în pre
zent pe fluxurile de fabricație 
în metalurgie.

Ca lucrător în domeniul cer
cetării metalurgice, informez 
plenara Comitetului Central că 
în ultima perioadă, sub coordo

funcționării normale a parcului 
de tractoare și mașini agricole 
va trebui îmbunătățit sistemul 
de aprovizionare cu piese de 
schimb strict corelat cu norma
tivele de întreținere și repa
rații.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : Declarîndu-mă de acord 
cu materialele puse în dezba
tere, asigur plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că mecanizatorii, 
toți lucrătorii de pe meleagu
rile timișene, fără deosebire de 
naționalitate, vor face totul 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
din acest an și din anul viitor 
și pregătirea în mod temeinic a 
cincinalului următor.

narea Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, perso
nal a tovarășei Elena Ceaușescu, 
au fost desfășurate acțiuni largi 
de antrenare a întregului po
tențial din metalurgie la care 
au participat specialiști din 
uzine, din institute, din condu
cerea ministerului, care au ana
lizat partinic activitatea desfășu
rată de noi pînă în prezent, in- 
sistîndu-se in mod deosebit 
asupra neîmplinirilor și deci a 
rămînerilor noastre în urmă. 
Am precizat programele de ac
tivitate pentru cincinalul 1981— 
1985 și pînă în 1990, precum și 
direcțiile 1990—2000. Avem în 
vedere ca, în cincinalul 1981— 
1985, să crească contribuția con
cepției proprii la fundamenta
rea și asigurarea cu tehnologii 
a noilor obiective de investiții, 
acestea reprezentînd o pondere 
de circa 92 la sută din totalul 
investițiilor. Avem sarcina și 
obligația ca prin aceste tehno
logii să contribuim în măsură 
mai mare la reducerea consu
murilor de energie și de mate
riale și la folosirea judicioasă 
a bazei de materii prime. Sintem 
conștienți că în acest domeniu 
mai avem încă mult de făcut, că 
avem încă multe probleme ne
soluționate, că ritmul în care 
valorificăm unele soluții este 
încă lent. .

După ce a prezentat măsurile 
ce urmează a fi aplicate in 
scopul modernizării producției 
metalurgice, vorbitorul a spus : 
Pentru cincinalul viitor, aș pro
pune ca, sub coordonarea Con
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei, îm
preună cu Ministerul Industriei 
Metalurgice și cu alți factori să 
întocmească programe concrete 
pentru îmbunătățirea calității 
materiilor prime destinate meta
lurgiei.

In încheiere, vorbitorul a ară
tat că cercetătorii, cadrele di
dactice, inginerii, -proiectanții, 
specialiștii din întreprinderi, 
parte integrantă a colectivului 
de metalurgiști ai țării, vor 
munci cu răspundere, curaj și 
inițiativă în aplicarea noului, 
asigurînd rezolvarea tuturor 
sarcinilor pe care plenara și 
Congresul partidului le vor ridi
ca în fața metalurgiei, înțele- 
gînd că în acest mod își fac 
datoria față de patrie, partid și 
popor.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE STOICA

Doresc mai întîi să exprim de
plinul acord față de conținutul 
documentelor deosebit de im
portante supuse dezbaterii ple
narei. Proiectul de Directive alo 
Congresului al XII-lea, celelalte 
documente pe care le-am stu
diat, prin conținutul lor, prin 
orientările, obiectivele și sarci
nile ce le cuprind, pun în eviden
ță cu deosebită pregnanță și for
ță de convingere contribuția ho- 
tărîtoare a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la elaborarea și fun
damentarea acestora, a întregii 
politici a partidului și statului 
nostru. îngăduiți-mi, mult stima
te tovarășe secretar general, ea 
în numele organizației județene 
de partid, al tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii din 
Vrancea să vă exprim senti
mente de aleasă dragoste, pre
țuire și recunoștință pentru com
petența, clarviziunea politică, 
realismul și cutezanța revoluțio
nară cu care conduceți partidul, 
întreaga națiune pe drumul edi
ficării civilizației socialiste și 
comuniste.

Infățișînd în continuare reali
zările obținute în județ în în
făptuirea prevederilor actualu
lui cincinal, vorbitorul a arătat 
că față de prevederile inițiale 
s-a obținut o producție supli
mentară de peste 200 milioane 
lei. Prin măsurile politice, teh
nice și organizatorice întreprin
se, prin aplicarea complexului 
de măsuri aprobat de Comitetul 
Central în plenara din februarie 
s.c., se folosește mai bine pă- 
mîntul, baza tehnico-materială 
și forța de muncă de care dis
pune județul pentru a realiza 
planul în agricultură.

Referindu-se la perspectivele 
pe care le deschide județului 
Vrancea viitorul plan cincinal, 
vorbitorul a spus : Vă ex
primăm și cu acest prilej, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde 
mulțumiri pentru atenția deo
sebită ce o acordați dezvol
tării multilaterale a județului 
nostru, ca de altfel tuturor zo
nelor țării. Față de cincinalul 
actual, producția industrială în 
1985 se va dubla, ajungînd la 
peste 20 miliarde lei, valoarea 
producției agricole va crește cu 
66 la sută, iar volumul prestări
lor de servicii către populație va 
spori cu 60 la sută. Aceste im
portante creșteri, însoțite de în
făptuirea unui vast program de 
lucrări sociale și edilitar gospo
dărești, se vor reflecta cu pu
tere în creșterea nivelului de 
viață al populației județului;

Sîntem convinși că înfăptuirea 
acestor obiective depinde în 
mare măsură de organele și or
ganizațiile de partid, de oamenii 
muncii din județ. De aceea, vom 
face totul pentru a spori ca
pacitatea organizatorică și de 
conducere a organizațiilor de 
partid, pentru a folosi cu ran
dament maxim potențialul teh
nico-productiv, resursele de care 
dispunem. în același timp sîn
tem conștienți că realizarea ni
velurilor planificate de dezvol

tare economico-socială a jude
țului în viitorul cincinal de
pinde. în mod necesar, de atin
gerea la finele anului 1980 a 
unei producții de cel puțin 10 
miliarde lei. precum și de în
lăturarea anumitor rămîneri in 
urmă care se înregistrează. în 
acest sens, solicităm ministere
lor un sprijin mai susținut pen
tru ca împreună să găsim soluții 
pentru recuperarea restanțelor 
și punerea în funcțiune Ia ter
men a obiectivelor de inves
tiții, precum și pentru devan
sarea începerii lucrărilor la 
unele capacități de producție.

Pe o treaptă superioară se va 
ridica în anii viitori activitatea 
din agricultură. Avem în ve
dere modernizarea întregului 
patrimoniu viticol, extinderea 
celor mai valoroase soiuri în 
plantații de înalt randament, 
care să asigure producții medii 
de 14—15 tone struguri la hec
tar. în acest scop, creăm con
diții ca începind din anul vi
itor să producem anual in județ 
peste 15 milioane vițe, asigu
rînd integral materialul viticol 
săditor. Vom extinde, de ase
menea, plantațiile intensive de 
pomi fructiferi și vom moder
niza livezile existente din zona 
colinară. Cu sprijinul Ministe
rului Agriculturii ne-am pro
pus să amenajăm circa 1 800 ha 
de bălți pentru creșterea peș
telui. Totodată, vom pune mai 
bine în valoare importantele 
resurse ale zonei montane, dez- 
voltînd creșterea animalelor pe 
pășuni ameliorate și organizind 
mai bine recoltarea fructelor de 
pădure.

în încheiere, vorbitorul a 
spus : întrucît înfăptuirea
obiectivelor noului cincinal de
pinde într-o măsură hotărîtoare 
de modul cum ne vom onora 
sarcinile și angajamentele din 
acest an și din anul viitor, pre
cum și de soluționarea nea
junsurilor care mai dăinuie în 
activitatea noastră, ne preocu
păm de îmbunătățirea continuă 
a stilului și metodelor de mun
că, intensificăm activitatea po- 
litico-organizatorică, întărim și 
mai mult răspunderea si exi
gența, ordinea și disciplina in 
muncă, pentru a folosi cu ran
dament sporit mașinile și utila
jele, timpul de lucru, pentru a 
asigura creșterea productivită
ții muncii, a producției fizice 
și nete, reducerea cheltuielilor 
materiale, a consumului de 
combustibili și energie. în pe
rioada care a mai rămas 
pînă la Congres vom acțio
na intens pentru întărirea 
întregii activități de partid, 
creșterea responsabilității tu
turor comuniștilor față de sar
cinile economice, politice și so
ciale ce ne revin. Vom acționa 
cu toată fermitatea pentru ca 
în întimpinarea Congresului al 
XII-lea să muncim mai mult 
și mai eficient, să putem ra
porta Congresului și dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, rezultate su
perioare, în toate domeniile de 
activitate.

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, s-au desfășurat, joi 
după-amiază, la Ateneul Român, lu
crările Plenarei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Plenara a luat în dezbatere urmă
toarele documente :

1. Proiect de hotărîre cu privire la 
înfăptuirea Programului de creștere 
a nivelului de trai in anii 1976— 
1980 ;

2. Raport cu privire la modul în 
care își desfășoară activitatea orga
nele de conducere colectivă ale mi
nisterelor, centralelor și întreprin
derilor referitoare la reducerea con
tinuă a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie ;

3. Informare cu privire la modul 
cum s-au realizat de către consiliile 
de conducere ale ministerelor, con
siliile oamenilor muncii de la cen
trale și intreprinderi, hotărîrile Con
gresului și ale plenarelor Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii ;

4. Regulament de funcționare a 
consiliilor oamenilor muncii ale în
treprinderilor din industrie, con
strucții și transporturi ;

5. Regulament de funcționare a 
consiliilor oamenilor muncii ale cen
tralelor industriale, de construcții și 
transporturi ;

6. Regulament de funcționare a 
consiliilor de conducere ale ministe
relor și celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat.

Pe marginea documentelor înscrise 
la ordinea de zi au luat cuvîntul 
tovarășii : Pavel Aron, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Arad al 
P.C.R., Gheorghe Mindrigiu, maistru 
la Combinatul petrochimic Midia- 
Năvodari, Csik Irina, director al în
treprinderii „Bumbacul" din Timi
șoara, Nicolae Chiosac, maistru la 
întreprinderea mecanică „Nicolina" 
din Iași, Traian Dudaș, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Nicolae Simescu, maistru la exploa
tarea minieră Filipeștii de Pădure, 
Elena Nae, președinta Comitetu
lui sindicatelor din industria ușoa
ră, Tătar Csilla-Maria, inginer la 
Combinatul de îngrășăminte chimice 
din Tirgu Mureș, Petre Șerban, 
maistru la Grupul de șantiere con
strucții și instalații Turceni. Ludovic 
Fazekas, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
Ion Pîrvan, șef de atelier la Combi
natul de oțeluri speciale din Tîrgo- 
viște, Mihai Schuler, șef de echipă 
la întreprinderea de rețele electrice 
Brașov, Mihai Hîrjău, secretar al 
C.C. al U.T.C., Gheorghe Marinescu, 
director al Trustului de construcții 
industriale București, Petre Blajo- 
vici, ministru-secretar de stat la Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Alexandru Toader, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, Vasile Grigoriu, 
muncitor la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Sighetu Marmației, 
Maria Popescu, director al întreprin
derii de industrializare a laptelui din 
Arad.

Plenara apreciază că Programul de 
creștere a nivelului de trai în anii 
1976—1980, elaborat din inițiativa și 

sub conducerea nemijlocită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, relevă cu 
pregnanță că țelul suprem al politi
cii partidului este ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale a între
gului popor, afirmarea plenară a 
personalității umane. Totodată, el 
reflectă dinamismul economiei na
ționale, dezvoltarea puternică a for
țelor de producție — factor determi
nant al progresului multilateral și 
armonios al societății noastre socia
liste.

în hotărîrea adoptată de Plenara 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii se subliniază că realizările 
dobîndite în perioada care a trecut 
din actualul cincinal au permis ma
jorarea suplimentară a retribuției 
personalului muncitor. Au sporit, de 
asemenea, substanțial veniturile ță
ranilor cooperatori și ale țărănimii 
necooperativizate. S-au majorat pen
sia medie nominală și cuantumul alo
cațiilor pentru copii. Creșterea retri
buției și veniturilor a fost însoțită 
de un șir de alte măsuri de ridicare 
a nivelului de trai — dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe, sporirea 
cheltuielilor social-culturale, redu
cerea treptată a duratei săptămîmi 
de lucru.

în cursul dezbaterilor, evidențiin- 
du-se relația obiectivă care există 
între dezvoltarea viguroasă a econo
miei și ridicarea rapidă a gradului de 
civilizație al poporului, s-a arătat că 
înfăptuirea programului de creștere a 
nivelului de trai impune intensifica
rea eforturilor tuturor oamenilor 
muncii pentru realizarea, în cele mai 
bune condiții, a indicatorilor de plan, 
a obiectivelor cincinalului, pentru 
sporirea suplimentară a productivi

tății muncii, cale principală de mări
re a avuției naționale.

în numele colectivelor pe care le 
reprezintă, participanții s-au angajat 
să facă totul pentru asigurarea resur
selor necesare realizării integrale a 
programului de creștere a nivelului 
de trai al întregului popor.

Dezbătînd următorul punct al ordi
nii de zi, plenara a relevat că, din 
inițiativa și la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, consiliile oameni
lor muncii din întreprinderi, cen
trale, institute de cercetare și ingine
rie tehnologică, precum și consiliile 
de conducere din ministere și cele
lalte organe centrale au întreprins 
numeroase acțiuni privind reducerea, 
continuă a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibili și 
energie.

Pe baza programelor de măsuri sta
bilite de conducerea partidului și sta
tului nostru, consiliile oamenilor 
muncii s-au preocupat de asimilarea 
unor produse și materiale noi, apli
carea și extinderea unor procedee 
tehnologice moderne, folosirea mate
rialelor cu caracteristici superioare, 
limitarea consumului de materiale.

în același timp au fost semnalate 
o serie de neajunsuri manifestate în 
acest domeniu, criticîndu-se tendința 
de a se menține consumuri ridicate 
în unele sectoare de muncă, ceea ce 
se răsfrînge in mod negativ asupra 
cheltuielilor materiale, a creșterii ve
nitului național, a eficienței econo
mice în ansamblu, și s-au făcut nu
meroase propuneri privind înlătu
rarea lipsurilor existente.

Participanții și-au reafirmat ho- 
tărirea de a acționa, in continuare, cu 

toată fermitatea, în spiritul orientări
lor date de secretarul general al 
partidului, pentru reducerea cheltuie
lilor de producție, pentru folosirea 
cu maximă eficiență a materiilor 
prime, materialelor, combustibililor 
și energiei — condiție esențială în 
realizarea unei economii moderne, 
în asigurarea ritmurilor susținute 
fie creștere a produsului social și a 
venitului național.

Plenara subliniază că, în lumina 
indicațiilor formulate .de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, organele de con
ducere colectivă ale ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor au 
trecut cu hotărîre la îndeplinirea 
(Sarcinilor ce le-au revenit din docu
mentele Congresului consiliilor oa
menilor muncii din industrie, con
strucții și transporturi și ale plena
relor Consiliului Național al Oameni
lor Muncii. Consiliile oamenilor mun
cii au pus în centrul preocupărilor 
rezolvarea problemelor majore de 
producție. Răspunzînd chemării con
gresului, oamenii muncii au reali
zat, în primii trei ani și cinci luni 
din actualul cincinal, o producție in
dustrială suplimentară de aproape 
70 miliarde lei, din totalul de peste 
o sută de miliarde lei stabilit pentru 
perioada 1976—1980. Totodată, se 
evidențiază că au fost aplicate în 
întregime măsurile adoptate de Con
gresul consiliilor oamenilor muncii 
din industrie, construcții și transpor
turi și de Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii cu privire 
la îmbunătățirea organizării organe
lor de conducere colectivă, asigurîn- 
du-se cadrul organizatoric necesar 
pentru participarea largă, nemijlo
cită, a clasei muncitoare, a maselor 

de oameni ai muncii la conducerea 
vieții economice și sociale.

în timpul dezbaterilor s-a arătat 
că în munca unor consilii au existat 
și manifestări de formalism, lipsă 
de operativitate în soluționarea unor 
probleme curente și de perspectivă, 
combativitate scăzută față de lipsuri, 
inconsecvență în urmărirea hotări- 
rilor luate.

Plenara a cerut ca, în spiritul indi
cațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Consiliul Național al Oa
menilor Muncii, organele de condu
cere colectivă să-și perfecționeze sti
lul și metodele de muncă, să-și 
aducă o contribuție sporită la solu
ționarea operativă și competentă a 
tuturor problemelor pe care le ridică 
viața, activitatea economică și socială 
din întreprinderi.

Plenara a dezbătut, de asemenea, 
regulamentele de funcționare a con
siliilor oamenilor muncii ale între
prinderilor și centralelor din indus
trie, construcții și transporturi, pre
cum și regulamentul de funcționare 
a consiliilor de conducere ale minis
terelor și celorlalte organe centrale 
ale administrației de stat.

Elaborate din indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, aceste documente 
statuează, prin prevederile lor, cadrul 
organizatoric de participare efectivă 
a clasei muncitoare, a oamenilor 
muncii la conducerea societății, a 
activității economice, la discutarea și 
adoptarea tuturor hotărîrilor, la ela
borarea planurilor anuale și de per
spectivă, la unirea eforturilor colec
tivelor de muncă pentru înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare 
economico-socială a patriei noastre. 

înscriindu-se în vasta muncă de 
perfecționare a conducerii tuturor 
domeniilor de activitate, regulamen
tele de funcționare conțin dispoziții 
privind organizarea, atribuțiile, drep
turile, obligațiile și răspunderile 
acestor consilii, asigurînd sporirea 
mai accentuată a rolului lor în 
fundamentarea și ducerea la înde
plinire a sarcinilor, a planurilor eco
nomice, în promovarea progresului 
tehnic, în valorificarea superioară a 
resurselor, în utilizarea rațională a 
capacităților de producție, creșterea 
productivității muncii, reducerea 
cheltuielilor materiale, în întărirea 
autoconducerii muncitorești și auto- 
gestiunii.

Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii a reafirmat și cu 
acest prilej hotărîrea neabătută a 
organelor de conducere colectivă, a 
tuturor oamenilor muncii de a milita 
neobosit, strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea exemplară a politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, pentru îndeplinirea, in 
cele mai bune condiții, a planului pe 
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru ridicarea patriei pe culmi, tot 
mai înalte de bunăstare și progres.

Participanții au aprobat, în unani
mitate, documentele supuse dezba
terii.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

valfere.de
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DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI

In cuvîntul său, tovarășul pqygj 
Aron a spus ■ Ma s’mt înca 
puternic stăpinit de impresia deo
sebită creată de bogăția de idei 
cuprinsă în expunerea făcută as
tăzi de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in incheierea Plenarei Comitetului 
Central, și doresc să subliniez că am 
reținut cu toată atenția și răspunde
rea sarcinile importante care revin 
organelor și organizațiilor de partid, 
nouă, activiștilor de partid și de stat, 
tuturor oamenilor muncii din județul 
Arad — români, maghiari, și ger- . 
mani — pentru îndeplinirea la cel 
mai înalt nivel calitativ a tuturor in
dicatorilor de plan pe 1979 — an 
hotăritor în realizarea actualului plan 
cincinal — astfel incit cel de-al 
XH-lea Congres al partidului să fie 
întîmpinat cu înfăptuiri deosebite in 
toate domeniile de activitate.

Referindu-se în continuare la do
cumentele supuse dezbaterii plenarei 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, vorbitorul a spus : în ansam
blul de perfecționări a întregii acti
vități de conducere a societății și or
ganizare a muncii se înscriu și regu
lamentele de funcționare a consilii
lor oamenilor muncii care își desfă
șoară activitatea în unități, centrale 
industriale, în ministere și celelalte 
organe centrale ale administrației de 
stat. Aceste documente de mare va
loare practică încorporează in mod 
unitar rolul și funcțiile conferite con
siliilor oamenilor muncii prin lege, 
bogata experiență acumulată pină în 
prezent, precum și exigențele și ce
rințele mereu sporite care se pun in 
prezent in fața lor, formulate in ati- 
tea rinduri de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Studiind proiectul de hotărîre cu 
privire la înfăptuirea Programului 
de creștere a nivelului de trai in anii 
1976—1980 — a spus apoi vorbitorul 
— am trăit o deosebită satisfacție 
față de grija și consecvența manifes
tate de conducerea partidului, perso
nal de secretarul general al parti
dului, față de ridicarea necontenită 
a standardului de viață material și 
spiritual al întregului popor. Această 
politică, potrivit căreia socialismul se 
construiește de către popor și numai 
spre fericirea și bunăstarea poporu
lui, își găsește o expresie edifica
toare și în județul nostru. Astfel, 
peste o lună un număr de 29 000 de 
oameni ai muncii din întreprinderi 
vor beneficia de suplimentarea pre
văzută.

Pentru toți oamenii muncii de pe 
Platforma petrochimică Midia-Năvo- 
dari, a spus tovarășul GhCOfțjhe 
Mindrigiu în cuvîntul sau> sînt 
încă puternice sentimentele de bucu
rie și emoțiile trăite cu numai cî- 
teva zile în urmă, la inaugurarea 
primei instalații de distilare atmos
ferică, la care am avut deosebita 
cinste să-l primim în mijlocul nostru 
pe ctitorul petrochimiei dobrogene, 
cel care cu trei ani în urmă punea 
piatra de temelie a combinatului 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
căruia îi adresez, în numele tuturor 
constructorilor, montorilor si petro- 
chimiștilor dobrogeni, cele mai 
sincere mulțumiri pentru ajutorul 
multilateral și concret pe care ni-1 
acordă.

Referindu-se apoi la îmbunătățirea 
stilului de muncă al consiliului oa
menilor muncii, vorbitorul a relevat 
că membrii organului de conducere 
colectivă al combinatului pun in 
centrul muncii lor preocuparea pen
tru realizarea la termen a planului 
de investiții, pentru asigurarea asis
tenței tehnice pe faze de lucru, pen
tru recrutarea și pregătirea cores
punzătoare a cadrelor. In acest sens, 
dispunem de un cadru organizatoric 
și legislativ bun, întemeiat pe prin
cipiile autoconducerii muncitorești, 
confirmat în practică, dispunem de 
o experiență valoroasă în alegerea 
și dezbaterea celor mai importante 
probleme pe care le ridică construc
ția unui asemenea mare obiectiv, 
ceea ce ne permite să luăm măsuri 
operative pentru punerea în funcțiu
ne a celorlalte instalații, pentru a 
realiza sarcinile de producție stabi
lite. Cu toate rezultatele bune ob
ținute — a arătat vorbitorul — sîn- 
țem conștienți că mai avem încă 
multe de făcut, îndeosebi în vederea 
perfecționării metodelor, a stilului 
de muncă al consiliului oamenilor 
muncii, biroului executiv, pe linia 
adîncirii caracterului său democratic 
si al răspunderii față de sarcini ale 
fiecărui membru. în viitor vom fo
losi mai bine comisiile pe domenii 
ale consiliului oamenilor muncii, 
vom antrena și alți oameni ai mun
cii, specialiști de înaltă calificare, în 
vederea studierii și analizării din 
vreme și cu mult discernămint a 
problemelor ce urmează să consti
tuie obiective de dezbatere și deci
zie în cadrul consiliului.

Sintem încredințați, a spus vor
bitorul în încheiere, că documente
le puse în dezbaterea plenarei, pre
cum și recomandările și sarcinile 
trasate de conducerea superioară de 
partid, personal de secretarul gene
ral al partidului, vor_ constitui ja
loane primordiale în activitatea 
noastră viitoare, vor duce la spo
rirea contribuției consiliului oame
nilor muncii la conducerea și rezol
varea problemelor majore care stau 
în fața întregului colectiv al com
binatului.

Sînt întru totul de acord cu preve
derile hotăririi aflate pe ordinea 
noastră de zi, atît în privința apre
cierilor pe care le dă modului în care 
se înfăptuiește programul adoptat de 
Conferința Națională a partidului, cit 
și a măsurilor pentru viitor în do
meniul creșterii nivelului de trai, a- 
ceastă hotărîre exprimind cu clari
tate consecvența cu care conducerea 
partidului, dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar 
general, vă preocupați neabătut de 
binele și fericirea întregului nostru 
popor, a spus tovarășa Csik
Irina.

Subliniind, totodată, necesitatea de 
a întări prin fapte de muncă toate 
aceste preocupări îndreptate în di
recția creșterii nivelului de trai, vor
bitoarea a arătat că colectivul între
prinderii textile „Bumbacul" din Ti
mișoara, în mijlocul căruia își des
fășoară activitatea, a îndeplinit sar
cinile de plan pe primul semestru al 
acestui an în proporție de 109,2 la 
sută la producția netă, 101,5 la sută 
la producția fizică, 102,7 la sută la 

productivitatea muncii, iar cheltuie
lile materiale la 1 000 lei producție- 
marfă ău fost reduse cu aproape 
6 lei.

Referindu-se la acțiunile îndrep
tate spre reducerea consumurilor 
specifice in vederea diminuării chel
tuielilor materiale, vorbitoarea a 
spus : analizînd activitatea desfășu
rată de consiliul oamenilor muncii, 
în acest important domeniu, consider 
in mod critic, dar și autocritic că nu 
am făcut totul, că mai avem încă 
multe rezerve de primă valoare. 
Trebuie să acționăm cu mai multă 
hotărîre în direcția lărgirii gamei de 
sortimente și, îndeosebi, a articolelor 
cu consumuri specifice sub 100 g/mp. 
Totodată, vom lua noi măsuri pentru 
valorificarea superioară a resurselor 
materiale secundare.

în încheiere, exprimîndu-și depli
nul acord față de documentele su
puse dezbaterilor plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, întrea
ga adeziune la înțeleaptă politică in
ternă și internațională a partidului 
și statului nostru, vorbitoarea a asi
gurat conducerea partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că toți 
oamenii muncii din unitatea în care 
lucrează, — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — nu-și 
vor precupeți eforturile pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
le revin pe anul 1979 și în întregul 
cincinal, spre a întîmpina cu rezul
tate deosebite cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român.

în cuvîntul său, tovarășul Nico
lae Chiosac 3 spus: Am exami- 
nat, ca și ceilalți participant la ple
nară, cu mult interes proiectul hotă- 
rîrii privind înfăptuirea programului 
de creștere a nivelului de trai în 
perioada 1976—1980, program elabo
rat din inițiativa și sub directa în
drumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Modul in care se înfăptuiește acest 
program, măsurile ce urmează a se 
realiza in viitorul apropiat consti
tuie o elocventă expresie a faptului 
că ridicarea Continuă a nivelului de 
trai al întiegului popor, imbunătăți- 
rea permanentă a condițiilor de viață 
ale tuturor oamenilor muncii, dezvol
tarea personalității umane, creșterea 
gradului de cultură și civilizație al 
societății noastre reprezintă țelul su
prem, esența însăși a politicii Parti
dului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Amintind, în acest context, că oa
menii muncii de la Nicolina răspund 
cu rezultate tot mai bune în muncă 
grijii manifestate de partid pentru 
ridicarea nivelului de trai, vorbitorul 
a arătat că harnicul colectiv ieșean 
a realizat, comparativ cu aceeași pe
rioadă: a anului anterior o creștere a 
producției globale cu 14 la sută, a 
producției-marfă cu 21 la sută și a 
producției nete cu 43 la sută.

Subliniind că hotărireâ Comitetului 
Politic Executiv al C C. al P.C.R.cu 
privire la îmbunătățirea organizării 
și activității Consiliilor oamenilor 
muncii și-a demonstrat' pe deplin va
labilitatea și la Nicolina Iași, asigu- 
rîndu-se constituirea unui organ co
lectiv de analiză și decizii, capabil 
să hotărască măsuri eficiente în toate 
laturile activității politice, economice 
și sociale, vorbitorul a spus :

Activitatea directă, practică a mem
brilor Consiliilor oamenilor muncii 
în mijlocul colectivului, participarea 
directă la cunoașterea și rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă 
acesta, pun în lumină noi și valo
roase dimensiuni ale rolului de mem
bru al colectivului de muncă și de 
conducere in tripla calitate de pro
prietar, producător și beneficiar, con
stituie o puternică garanție a ridi
cării întregii activități economice pe 
o treaptă superioară.

în încheiere, reafirmîndu-și întrea
ga adeziune la politica internă și in
ternațională a partidului și statului 
nostru, vorbitorul a exprimat, totoda
tă, aprobarea față de documentele 
dezbătute în plenară.

Referindu-se la unele măsuri me
nite să asigure ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
tovarășul Țmjan Dudaș 3 ar3t3t 
în cuvîntul său că realizarea în de- 
vans cu trei luni a primei etape de 
majorare a retribuțiilor, trecerea in 
ritm accelerat la săptămina redusă 
de lucru și propunerile pentru apli
carea etapei a II-a de majorare a 
retribuțiilor, începind cu luna au
gust a acestui an, corelate cu spo
rirea prestărilor de servicii pentru 
populație și a. construcțiilor de lo
cuințe, reflectă succesele obținute de 
economia noastră sub conducerea 
înțeleaptă a partidului. De aceste 
măsuri, a spus vorbitorul, au 
beneficiat și oamenii muncii din 
transporturi și telecomunicații. în 
prima etapă a majorării retribuțiilor, 
veniturile lor au crescut cu 17,2' la 
sută. Rezultatele obținute în reali
zarea sarcinilor de plan au condus 
la îndeplinirea în mai mare măsură 
a condițiilor pentru trecerea la săp- 
tămîna de lucru redusă, în luna mai, 
de pildă, 160 mii de oameni ai mun
cii beneficiind de o zi de odihnă 
in plus.

în continuare, vorbitorul s-a oprit 
asupra analizelor efectuate de con
siliile oamenilor muncii din unitățile 
de transporturi și telecomunicații, 
subliniind că ele au avut un caracter 
pronunțat de lucru, examinîndu-se 
temeinic și cu simț de răspundere 
activitatea desfășurată, rezultatele 
obținute și măsurile ce trebuie luate 
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor.

Semnalînd, în același timp, unele 
neajunsuri care mai persistă în uni
tățile de transporturi, vorbitorul a 
arătat că ele au constituit, de aseme
nea, obiectul dezbaterilor în cadrul 
organelor de conducere colectivă, iar, 
pe baza analizelor efectuate, consi
liile oamenilor muncii, cu sprijinul 
organelor locale de partid, au stabi
lit în comun cu întreprinderile be
neficiare de transport măsuri con
crete, menite să inlăture greutățile 
și lipsurile constatate.

Instituționalizarea într-un cadru 
juridic bine definit a organizării și 
funcționării consiliilor de conducere 
și a birourilor executive, stabilirea 
concretă a atribuțiilor ce revin or
ganelor colective și membrilor aces
tor organe, drepturile și obligațiile 
lor, a spus vorbitorul, sînt de natură 
să îmbunătățească substanțial acti
vitatea la nivelul ministerelor, cen
tralelor și întreprinderilor, să con

tribuie efectiv la o mai bună cuprin
dere a sarcinilor și aducerea lor la 
îndeplinire.

Legea organizării și conducerii 
unităților socialiste de stat, la baza 
căreia stau orientările și ideile to
varășului Nicolae Ceaușescu, precum 
și experiența acumulată în ultimul 
deceniu de către organele de condu
cere colectivă, a spus în cuvîntul său 
tovarășul Nicolae Simescu, 3 
instituționalizat creșterea numărului 
membrilor Consiliului oamenilor 
muncii cu 40 la sută, iar al repre
zentanților oamenilor muncii aleși cu 
50 la sută. Aceasta a creat posibili
tatea ca cei ce participă direct în 
producție să contribuie și la actul de 
decizie, de soluționare a tuturor pro
blemelor importante ale unității. Așa 
stau lucrurile și la mina Filipeștii de 
Pădure, pe care o reprezint. Consi
liul oamenilor muncii, reprezentanții 
minerilor în acest organism de con
ducere au asigurat, în perioada care 
a trecut din acest an, o mai bună 
orgariizare a producției și a muncii, 
înlăturarea fenomenelor de stagnare, 
mecanizarea proceselor grele și cu 
consum mare de forță de muncă, uti
lizarea mai eficientă a timpului de 
lucru, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață, măsuri care s-au 
materializat în importante depășiri 
ale prevederilor de plan.

în legătură cu activitatea de redu
cere continuă a consumurilor, a spus 
vorbitorul, aș dori să raportez că 
asigurarea condițiilor pentru reali
zarea ritmică a producției de căr
bune s-a îmbinat cu acțiunea de 
micșorare a cheltuielilor materiale și 
a consumurilor de energie. Astfel, 
prin aplicarea unui program de mă
suri privind îmbunătățirea folosirii 
utilajelor, consumul de energie elec
trică a fost redus, în această peri
oadă, cu 87 mii kWh, iar prin înlo
cuirea materialului lemnos la lucră
rile de abataj s-a realizat o redu
cere a consumului specific cu peste 
5 la sută. Totodată, a spus vorbito
rul, consiliul oamenilor muncii de la 
mina Filipeștii de Pădure și-a în
tocmit un plan concret de lucru pri
vind introducerea mecanizării in 
toate sectoarele de exploatare, în 
spiritul sarcinilor trasate de condu
cerea partidului.

Minerii, întregul colectiv de oa
meni ai muncii de la mina Filipeștii 
de Pădure, a spus în încheiere vor
bitorul, asigură Consiliul Național 
al Oamenilor Muncii, pe dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe secretar general al partidului 
și miner de onoare, că ne vom 
face datoria, dînd patriei tot mai 
mult cărbune, contribuind astfel la 
înfăptuirea Programului partidului 
de înflorire multilaterală a patriei 
noastre socialiste.

Luînd cuvîntul, tovarășa g|gj|ț| 
Nae a spus : Plenara de astăzi a 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii are loc într-un moment deo
sebit, puternic marcat de documen
tele dezbătute și aprobate de Ple- 

i nara Comitetului Central ăl partidu- 
1 lui, documente programatice de în
semnătate istorică ce vor sta în cen
trul atenției Congresului al XII-lea 
al partidului. în directivele și orien
tările ce configurează într-o viziune 
profund știjnțifică o etapă nouă, ca
litativ superioară în evoluția întregii 
societăți socialiste românești își gă
sește o strălucită afirmare înalta răs
pundere patriotică și internaționalistă 
a partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru progresul multilateral și rapid 
al țării, pentru viitorul civilizației 
materiale și spirituale a întregului 
nostru popor.

Hotârîrea conducerii partidului ca 
de la 1 august să se treacp la treapta 
a II-a a majorării retribuțiilor, ur- 
mînd ca pină în 1980 să se atingă 
nivelul de peste 32 la sută, majorarea 
în perioada următoare a alocațiilor 
pentru copii, a pensiilor, sporirea rit
mului și volumului construcțiilor de 
locuințe din fondul de stat — a spus 
vorbitoarea — sint măsuri primite 
cu bucurie și recunoștință de către 
oamenii muncii, hotăriți să-și spo
rească eforturile pentru realizarea in 
acest cincinal a unei producții supli
mentare de cel puțin 100 miliarde lei, 
a unei eficiente economice sporite. 
Oamenii muncii înțeleg tot mai 
profund că numai pe baza sporirii 
producției materiale în condițiile unei 
eficiențe economice ridicate, a creș
terii venitului național, calitatea vie
ții, nivelul de trai pot cunoaște noi, 
reale și temeinice trepte de progres.

Referindu-se la necesitatea de a 
se lua măsuri hotărîte pentru redu
cerea consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie, 
vorbitoarea a arătat că sindicatele, 
stimulînd și străduindu-se să gene
ralizeze experiența bună, inițiativele 
muncitorești menite să contribuie Ia 
reducerea cheltuielilor materiale, la 
economia de materii prime și com
bustibili nu au acționat pe măsura 
necesară, că nu toate organele și or
ganizațiile sindicale de la nivelul 
întreprinderilor, cel teritorial, comi
tete ale uniunilor, inclusiv Consiliul 
Central al U.G.S.R., au manifestat 
suficientă fermitate și răspundere 
pentru crearea unei opinii de masă 
față de orice fel de risipă. Este ne
cesar ca sindicatele să acționeze cu 
mai multă hotărîre și răspundere 
pentru instaurarea la fiecare loc de 
muncă a unui regim sever de eco
nomii, a spiritului gospodăresc ce tre
buie să caracterizeze autoconducerea 
muncitorească, statutul omului mun
cii de producător, proprietar și bene
ficiar al avuției naționale.

Plenara Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, organizată la scurt 
timp după ce a fost dezbătut, în ple
nara Comitetului Central, proiectul 
de Directive ale Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la planul cincinal 1981—1985 
și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României pină 
în 1990 — a spus în cuvîntul său 
tovarășa Țâtâr Csilla-Maria - 
se înscrie în preocupările constante 
ale conducerii de partid pentru con
tinua îmbunătățire și perfecționare a 
formelor de participare a oamenilor 
muncii la organizarea și conducerea 
activității politice și economice.

Arătind, în continuare, că măsurile 
ce vor fi adoptate la plenara Consi
liului Național al Oamenilor Muncii 
vor avea o puternică înriurire asu
pra îmbunătățirii și perfecționării în
tregii activități a consiliilor oameni
lor muncii, vorbitoarea a spus : Fap
tul că în acest cincinal toate catego

riile de oameni ai muncii vor bene
ficia de cea mai mare creștere a 
veniturilor din istoria construcției 
socialiste din țara noastră reflectă 
grija permanentă a conducerii de 
partid și de stat, a dumneavoastră 
personal, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
creșterea necontenită a nivelului de 
trai al întregului nostru popor.

în continuare, vorbitoarea a spus: 
Acționînd în spiritul indicațiilor date 
de secretarul general al partidului cu 
ocazia vizitelor de lucru efectuate pe 
platforma Combinatului de îngrășă
minte chimice Tg. Mureș, consiliul 
oamenilor muncii, sub îndrumarea 
organizației de partid, a întreprins 
un complex de măsuri menit să con
ducă la reducerea continuă a cheltu
ielilor de producție și prin aceasta 
la obținerea unor importante econo
mii. Astfel, față de primul an al ac
tualului cincinal, producția netă rea
lizată în 1978 a crescut cu 76 la sută 
în condițiile reducerii la jumătate a 
costului tonei de amoniac — materie 
primă pentru fabricarea îngrășămin
telor chimice. Ca efect al preocupă
rilor noastre pentru reducerea nor
melor de consum de materii prime 
și materiale, al îmbunătățirii utiliză
rii combustibililor și energiei în 
primele 5 luni ale anului în curs, am 
realizat o reducere a costurilor mate
riale cu 30,3 milioane lei.

îmi desfășor activitatea pe plat
forma industrială a Termocentralei 
Turceni — a spus tovarășul Pg(|*g  
ȘCfban — unde lucrează peste
5 200 de muncitori, ingineri, tehni
cieni, care construiesc unul din cele 
mai mari obiective energetice ale ță
rii. Aici funcționează trei consilii ale 
oamenilor muncii. Doresc să apre
ciez că aceste organisme de condu
cere colectivă reușesc să conducă în 
mod corespunzător activitatea de 
producție, să mobilizeze colectivele 
de oameni ai muncii la realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan. Astfel, 
colectivele șantierelor de construcții 
și montaj au realizat planul de in
vestiții an de an, s-a pus în func
țiune primul grup de 330 MW și se 
află în probe tehnologice grupul 
nr. 2. Avem toate condițiile pentru 
ca' și în continuare să menținem un 
ritm corespunzător de execuție pen
tru a realiza la termen și celelalte
6 grupuri pină la capacitatea /finală 
de 2 640 MW.

Aplicînd în viață sarcinile stabili
te de conducerea partidului privind 
reducerea consumului de materii 
prime, materiale, combustibili și e- 
nergie, colectivele de oameni ai 
muncii de pe platformă, sub con
ducerea organizațiilor de partid, au 
acționat pentru mai buna gospodă
rire a materialelor pe șantiere, pen
tru aplicarea unor tehnologii noi, 
mărirea gradului de preasamblare la 
sol și de mecanizare a operațiilor. 
Ca urmare a acțiunilor. întreprinse, 
de la începutul anului au fost eco
nomisite peste 192 tone metal, 86 
tone ciment. însemnate cantități de 
energie și alte materiale.

Totodată, vorbitorul a subliniat că 
th activitatea întreprinderii electron 
centrale Turceni s-au manifestat 
unele deficiențe, înregistrîndu-se, pe 
primele 6 luni din acest an, depășiri 
importante la consumul planificat 
combustibili.

Subliniind hotărireâ colectivului 
muncă pe care îl reprezintă de 
realiza sarcinile ce îi revin, el 
spus :

Consiliile oamenilor muncii de 
platforma Turceni vor acționa 
fermitate pentru atingerea obiectivu
lui propus — punerea în funcțiune 
a grupurilor energetice în condițiile 
unei eficiente maxime.
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în cuvîntul său tovarășul
vie Fuzekas 3 arătat ca> potrivit 
orientărilor Și indicațiilor date de 
secretarul general al partidului pri
vind reducerea mai accentuată a con
sumurilor materiale și energetice, or
ganele de conducere colective din 
unitățile ministerului au stabilit unele 
acțiuni avînd ca direcții principale 
perfecționarea tehnologiilor existen
te, reproiectarea produselor, utili
zarea maximă a resurselor energe
tice secundare din tehnologii pro
prii, a materialelor secundare, a re
curselor naturale de energie și ma
terialelor locale, valorificarea superi
oară a materiilor prime și materia
lelor.

Ca efect al aplicării unor acțiuni 
de acest fel s-au obținut reduceri 
importante ale consumurilor mate
riale și energetice și creșterea gra
dului de valorificare a materiilor 
prime și materiale. Valoarea produ
selor dintr-un metru cub masă lem
noasă sau dintr-o tonă de ciment, de 
pildă, a crescut in 1979 cu 78 la sută 
și respectiv cu 12 la sută față de 
realizările anului 1975.

A produce ciment de calitate su
perioară, materiale de construcții 
mai eficiente, oțeluri mai rezisten
te, și utilaje cu fiabilitate ridicată, 
a spus vorbitorul, înseamnă practic 
a se consuma mai puțin ciment in 
betoane, mai puțin oțel in construc
ție și utilaje, piese de schimb mai 
puține, reducerea întreruperilor in 
producție pentru repararea utilaje
lor. In acest sens, organele de con
ducere din ministerul nostru acor
dă cea mai mare atenție calității și 
performanței produselor. în conti
nuare, vorbitorul s-a referit la 
succesele obținute de întreprinderi
le ministerului in realizarea sarci
nilor de plan pe anul in curs, la de- 

■ ficiențele existente privind unele ră- 
mineri in urmă față de sarcinile de 
plan la producția fizică, la unele sor
timente și la realizarea planului de ex
port și de investiții. Toate aceste lip
suri au făcut obiectul unor minuțioa
se analize în organele colective din 
întreprinderi, care, cu sprijinul spe
cialiștilor din centrale și ministere, 
acționează cu hotărîre pentru a eli
mina deficiențele și a asigura re
cuperarea restanțelor în cel mai scurt 
timp, astfel ca sarcinile de plan pe 
anul 1979 să fie integral realizate.

Din activitatea organelor de con
ducere colectivă — a spus în înche
iere vorbitorul — se desprinde cu 
claritate preocuparea acestora pen
tru îndeplinirea sarcinilor stabilite 
de Congresul consiliilor oamenilor 
muncii din iulie 1977, in ceea ce pri
vește creșterea producției intr-un 
ritm mai înalt decit prevederile din 
cincinal, diversificarea producției de 
materiale de construcții mai ușoa
re, mai ieftine, și mai rezistente, 
realizarea prevederilor programului 
național pentru conservarea și dez
voltarea fondului forestier, valorifi
carea superioară a masei lemnoase 
și sporirea continuă a eficientei eco
nomice a întregii activități.

în cei aproape șase ani care au 
trecut de la punerea în funcțiune, in 
prezența dumneavoastră, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, a 
primelor capacități de producție din 
combinatul nostru — a spus, in cu- 
vintul său, |oan PîrvQ(1 - s-a 
realizat o creștere rapidă a nivelu
lui producției, concomitent cu diver
sificarea și ridicarea nivelului calita
tiv al acesteia.

Acționînd în spiritul indicațiilor 
date de dumneavoastră, metalurgiștii 
din Tîrgoviște au pus și pun un ac
cent deosebit pe creșterea eficienței 
întregii activități economice, pe re
ducerea costurilor de producție și a 
cheltuielilor materiale, pe eliminarea 
risipei și folosirea chibzuită a valori
lor materiale cu care au fost în
zestrați. (

Ca urmare a măsurilor luate de 
organele și organizațiile noastre de 
partid; de consiliul oamenilor mun
cii, anul acesta, față de 1978, a scă
zut consumul specific cu 12 kg/t la 
metal in șarjă, cu 40 kg/t la oțel 
lingou pentru laminate finite pline 
și cu 21 kW/t Ia energie electrică la 
elaborarea oțelului. Aceste diminuări 
ale consumurilor specifice s-au con
cretizat în reducerea cheltuielilor 
materiale cu 85,7 lei la mia de lei 
producție.

Cu toate acestea, rezultatele obți
nute pe primele 6 luni din acest an 
nu sînt pe măsura posibilităților 
noastre. Deși față de anul 1978 indi
cele de scoatere de metal a crescut 
cu 2,66 la sută, avem încă multe re
zerve pentru a căror valorificare se 
impune să acționăm în continuare cu 
toată hotărireâ.

Vorbitorul s-a referit, apoi, la 
unele neajunsuri în ceea ce privește 
disciplina de producție, ridicarea ca
lificării, precum și la lipsurile ma
nifestate în activitatea consiliilor 
oamenilor muncii din combinatul 
unde lucrează. El a arătat că se ac
ționează cu toată hotărireâ pentru 
creșterea răspunderii fiecărui mem
bru al consiliului oamenilor muncii, 
a fiecărui muncitor pentru realizarea 
sarcinilor la un nivel calitativ supe
rior, pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei.

Luînd cuvîntul, tovarășul Mihai 
Schuler3 spus • imPreuna cu toți 
oamenii muncii, vreau să exprim, în 
primul rînd, cele mai calde mulțu
miri tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru grija deosebită pe care o 
poartă dezvoltării multilaterale a pa
triei noastre, ridicării continue a ni
velului de trai al întregului nostru 
popor. Faptul că la sfîrșitul anului 
1978 s-a realizat creșterea retribuției 
reale prevăzute pentru întregul cin
cinal este o dovadă elocventă a con
secvenței cu care se înfăptuiește pro
gramul adoptat de Conferința Națio
nală în acest domeniu. Am luat cu
noștință cu bucurie și satisfacție că 
și în anii care urmează țara noastră 
va cunoaște o ascensiune rapidă, a- 

: propiindu-se tot mai mult de nivelul 
țărilor dezvoltate industrial. Știm că 
programul de perspectivă este elabo
rat sub directa conducere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, fapt pentru 
care îi mulțumim din toată inima.

Dezvoltarea continuă a patriei se 
reflectă în viața tuturor fiilor săi, 
fără deosebire de naționalitate. Ca 
cetățean de naționalitate germană, 
care lucrez într-o unitate din jude
țul Brașov, înțeleg că fiecare dintre 
noi are datoria de a munci mai bine, 
de a face totul pentru înfăptuirea 
Programului partidului, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în colectivul nostru de la între
prinderea de rețele electrice din Bra
șov, preocuparea principală este axa
tă pe alimentarea continuă a consu
matorilor cu energie electrică și pe re
ducerea mai accentuată a pierderilor 
de energie în rețelele electrice. în 
condițiile actuale, cînd criza de ener
gie se face tot mai mult simțită, ne 
revine sarcina de a lupta hotărit 
pentru o utilizare cit mai rațională 
a energiei de care dispunem și de a 
înlătura cu fermitate orice formă de 
risipă.

Vorbitorul s-a referit apoi la o se
rie de măsuri adoptate de consiliul 
oamenilor muncii din întreprindere 
pentru reducerea consumurilor și a 
pierderilor de energie, pentru spriji
nirea unităților consumatoare în efor
turile de raționalizare a energiei.

în cuvîntul său, tovarășul Mihai 
Hîrjău a spus : Vastul program de 
investiții al actualului cincinal, 
crearea a peste 1,2 milioane noi locuri 
de muncă, de care beneficiază în pri
mul rind tineretul, construcția a nu
meroase spații de invățămint, a că
minelor pentrti tineret constituie o 
expresie elocventă a politicii consec
vente de ridicare necontenită a ni
velului de trai material și spiritual 
al tinerei generații, ca dealtfel al 
întregului nostru popor. Măsurile su
puse dezbaterii plenarei cu privire la 
majorarea retribuțiilor, reducerea 
săptămînii de lucru vizează în mod 
direct tineretul și sintem datori ca 
tineri comuniști să răspundem cu 
faptele noastre de muncă grijii per
manente pe care conducerea parti
dului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne-o acordă.

Vă raportăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că efor
turile Uniunii Tineretului Comunist 
sint îndreptate spre realizarea exem
plară a sarcinilor de plan la produc
ția netă și producția fizică, a pre
vederilor programului de investiții.

Angajamentele pe care și le-au 
asumat in acest an organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi în cadrul în
trecerii socialiste se ridică la aproa
pe 3 miliarde lei. Pe baza indicații
lor dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, am organizat 6 șantiere 
naționale și 132 șantiere locale de 
muncă patriotică ale tineretului, la 
care își desfășoară activitatea peste 
65 000 tineri.

în continuare, vorbitorul a spus : 
organele și organizațiile U.T.C. si
tuează în centrul atenției lor antre
narea tuturor tinerilor, sub condu
cerea organizațiilor de partid, in a- 
plicarea hotărîrilor Congresului Con
siliilor oamenilor muncii din indus
trie, construcții și transporturi și ale 
plenarelor Consiliului Național al Oa
menilor Muncii referitoare la perfec
ționarea autoconducerii muncitorești, 
la creșterea răspunderii oamenilor 
muncii în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. în acest context, secretarii 
U.T.C., care sint și vicepreședinți ai 
consiliilor oamenilor muncii, sînt an
gajați cu mai multă răspundere în 
soluționarea unor probleme cu care 

se confruntă unitățile economice, cum 
ar fi întărirea disciplinei în muncă, 
ridicarea nivelului de calificare, 
creația tehnico-științifică.

In încheiere el a exprimat anga
jamentul tineretului de a întîmpina 
cu noi fapte de muncă cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și Con
gresul al XII-lea al partidului.

Dezbaterea în Plenara de astăzi 
a problemelor privind reducerea con
sumurilor specifice de materii prime, 
materiale, combustibili și energie 
— a spus în cuvîntul său tovarășul 
Gheorghe Marinescu - se 
înscrie în preocuparea constantă a 
partidului nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
perfecționarea continuă a activi
tății economice și creșterea efi
cienței acesteia, cale sigură de spo
rire a venitului național și de ridi
care a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor. Consi
liul oamenilor muncii din cadrul 
trustului nostru a acționat cu hotă
rîre pentru extinderea gradului de 
prefabricare și industrializare în ac
tivitatea șantierelor, acțiune care în 
acest an se va solda, pe lingă creș
terea productivității muncii cu peste 
17 la sută, cu reducerea cheltuielilor 
materiale cu 48 lei la 1 000 lei pro
ducție. încă de la sfîrșitul anului 
1978 am trecut la schimbarea ele
mentelor prefabricate de tip greu cu 
elemente de tip nou, ușoare și cu 
consumuri reduse de beton și oțel. 
Pe baza măsurilor luate în acest an 
vom realiza, cu același număr de 
muncitori, un volum de lucrări mai 
mare cu circa 225 milioane lei.

Conștienti de necesitatea reducerii 
consumului de metal, am acționat 
împreună cu beneficiarii și proiec- 
tanții pentru înlocuirea construcțiilor 
metalice cu structuri din beton pre
fabricat, ceea ce ne va permite să 
economisim circa 5 000 tone metal la 
Obiectivele pe care le construim în 
acest an.

Desigur, nu ne putem declara mul
țumiți cu aceste rezultate. Astfel, nu 
în toate cazurile au fost evidențiate 
și valorificate rezervele interne de 
care dispunem. De asemenea, tre
buie să arătăm deschis că nu peste 
tot am reușit să introducem o disci
plină fermă în gospodărirea mate
rialului lemnos, nu se asigură folo
sirea în totalitate a deșeurilor de 
oțel-beton.

Doresc să vă asigur, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din Trustul de con
strucții industriale București, sub 
conducerea organelor și organizații
lor de partid, vor acționa cu toată 
hotărireâ pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan, pentru în- 
timpinarea celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei și a Congresului 
al XII-lea al partidului cu noi suc
cese în muncă.

în cuvintul său, tovarășul Pgfr6
BiajOVid 3 subliniat Însemnătatea 
lucrărilor plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
care a aprobat proiectul directivelor 
Congresului al XII-lea al partidului 
cu privire la planul cincinal 1981— 
1985 și liniile directoare ale dezvol
tării economico-sociale a României 
pină în 1990, precum și a cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, care 
jalonează noua etapă în .care va a- 
vea loc afirmarea puternică a re
voluției tehnico-științifice contem
porane în toate domeniile, accelerînd 
trecerea la o calitate nouă a între
gii activități economico-sociale și ri
dicarea pe o bază mai înaltă a pro
ducției de bunuri materiale.

După cum cunoașteți — a spus mai 
departe vorbitorul — industria ali
mentară este una din ramurile e- 
conomiei naționale prin care se 
realizează politica de ridicare con
tinuă a nivelului de trai material 
al celor ce muncesc. Ea s-a bucu
rat și se bucură în permanență de 
atenția și sprijinul nemijlocit al con
ducerii de partid și de stat, perso
nal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sprijin care s-a materializat în alo
carea unor fonduri de investiții de 
peste 26 miliarde lei în acest cin
cinal, din, care 11,5 miliarde lei in 
perioada 1976—1978. Fondurile aloca
te, dezvoltarea continuă a bazei de 
materii prime, de origine animală și 
vegetală, perfecționarea tehnologiilor 
de prelucrare a acestora au trans
format treptat această ramură intr-o 
industrie modernă, capabilă să a- 
sigure întregii populații o gamă lar
gă de produse diversificate și de ca
litate, pe măsura nevoilor mereu 
descinde de consum ale Întregului 
nostru popor.

Rezultatele obținute în industria a- 
limentară s-au reflectat direct în 
aprovizionarea populației cu bunuri 
alimentare. Astfel în această perioa
dă a crescut valoarea produselor li
vrate la fondul pieței față de 1975 
cu 22 la sută. Deși putem aprecia că 
aprovizionarea populației cu bunuri 
alimentare s-a îmbunătățit substan
țial, totuși trebuie să recunoaștem că 
în acest domeniu mai avem unele de
ficiențe. Nu întotdeauna există pe 
piață întreaga gamă de produse pe 
care le producem curent. Aprovizio
narea nu se face întotdeauna în mod 
ritmic, iar calitatea unor produse 
lasă de dorit. Lichidarea acestor 
neajunsuri a constituit și constituie 
o preocupare permanentă a condu
cerii Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, a colectivelor, 
centralelor și întreprinderilor, a tu
turor oamenilor muncii din industria 
alimentară.

Reliefînd apoi măsurile de crește
re a retribuției oamenilor muncii in 
cea de-a doua etapă, vorbitorul a 
spus : Paralel cu creșterea venituri
lor populației va trebui să crească 
însă și volumul mărfurilor agroali- 
mentare, nealimentare, al celor de 
folosință îndelungată, precum și vo
lumul serviciilor cerute în mod cu
rent de populație.

în perioada următoare industria a- 
limentară va continua să se dezvolte 
și să diversifice în ritm susținut pro
ducția.

Exprimind conducerii partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai călduroase mulțumiri pentru 
grija deosebită manifestată față de 
mineri, petroliști, geologi și ceilalți 
oameni ai muncii care lucrează în 
această importantă ramură a econo
miei naționale, grijă care, între al
tele, își găsește expresie concretă în 
faptul că cota de majorare a retri
buției pentru industria minieră ocupă 
primul loc, iar cota pentru industria 
petrolieră și activitatea geologică se 
situează printre cele mai ridicate, 
tovarășul Alexandru Toader 
a spus : Puternic stimulați de aten

ția cu care sînt înconjurați, minerii, 
petroliștii și geologii sint hotăriți 
să-și folosească întreaga lor capaci
tate de muncă și creație pentru ri
dicarea la un nivel tot mai inalt a 
producției și productivității muncii, 
a întregii lor activități.

Acționind în spiritul indicațiilor și 
sarcinilor trasate de conducerea parti
dului, consiliul de conducere al Mi
nisterului Minelor, Petrolului și 
Geologiei și consiliile oamenilor 
muncii din toate unitățile economice 
au întreprins analize și studii, mă
suri în toate locurile de muncă, prin 
care consumurile specifice de lemn, 
metal, energie și combustibil au în
registrat reduceri substanțiale de la 
un an la altul. O importantă con
tribuție în această direcție au adus-o, 
de asemenea, aplicarea unor tehno
logii în extracția substanțelor mine
rale, reproiectarea și modernizarea 
unor produse și procese, creșterea 
gradului de valorificare a unor re
surse secundare. Astfel, extracția 
cărbunelui din abatajele dotate cu 
complexe mecanizate crește în anul 
1979 cu 60 la sută față de anul 1978.

Referindu-se apoi la măsurile de
osebit de importante ce decurg din 
hotărîrile Congresului Consiliilor Oa
menilor Muncii, cu privire la activi
tatea personalului tehnico-ingineresc 
în producție, cercetare și proiectare, 
vorbitorul a arătat că cei 2 600 de 
ingineri și subingineri din compar
timentele funcționale ale centralelor 
și întreprinderilor lucrează jumătate 
din timp direct în producție. în, cer- 
cetare sau în proiectare.

Totodată, un număr de 190 cadre 
cu pregătire superioară din aparatul 
ministerului sînt repartizate pe uni
tăți, pentru a acționa împreună cu 
consiliile oamenilor muncii la rezol
varea problemelor pe care le ridică 
activitatea de producție si de 
investiții.

în încheiere, vorbitorul a asi
gurat plenara, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că minerii, petroliștii și 
geologii vor face tot ceea ce le stă 
în putință pentru a asigura econo
miei naționale cantități tot mai mari 
de minereuri, combustibili și alte 
substanțe utile.

Am venit la această nouă plenară 
a Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii aducînd cu mine gîndurlle 
și sentimentele de profundă stimă și 
prețuire ale oamenilor muncii de ’a 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
din Sighetu Marmației, față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, revolu
ționar consecvent, conducător iubit 
al poporului român, proeminentă 
personalitate a lumii contemporane, 
a spus în cuvîntul său tovarășul 
Vasile Grigoriu.

Pornind de la specificul combina
tului nostru, consiliul oamenilor 
muncii a pus un accent deosebit pe 
gospodărirea judicioasă a masei lem
noase, obținînd și pe această linie 
rezultate pozitive. Astfel, gradul de 
valorificare a lemnului este de peste; 
86 la sută, iar valoarea obținută din
tr-un mc masă lemnoasă a cunoscut 
o evoluție pozitivă, ajungînd în pre-, 
zent la 3 900 lei față de 3 335 lei ini 
1975, în condițiile cînd 64 la sută din 
materialul lemnos îl reprezintă lem
nul inferior.

Cu toate succesele repurtate, a spus 
în continuare vorbitorul, trebuie 
să-mi exprim însă nemulțumirea 
față de unele nerealizări înregistrate 
în primul semestru al acestui an, 
nerealizări care, în principal, se da- 
toresc atît unor cauze generate de 
nepunerea în funcțiune la termen a 
unor capacități de producție, cit și 
unor deficiențe în aprovizionarea rit
mică cu unele materiale de finisaj.

’ Ca președinte al consiliului oame
nilor muncii, mă declar de acord cu 
toate documentele dezbătute astăzi, 
convins fiind că ele vor contribui la 
perfecționarea activității organelor 
de conducere colectivă din unitatea 
noastră, la mai buna cunoaștere a 
atribuțiilor și delimitarea răspunde
rilor fiecărui membru al consiliului 
oamenilor muncii.

în încheiere, vorbitorul a spus : vă 
rog să-mi permiteți să vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa cu înalta 
răspundere, cu toată energia și abne
gația pentru a ne îndeplini cu cinste 
sarcinile ce ne revin, pentru a întim- 
pina a 35-a aniversare a eliberării 
patriei noastre și cel de-al XII-lea 
Congres al Partidului cu realizări cit 
mai mari.

Declarîndu-se de acord cu docu
mentele supuse dezbaterii plenarei, 
tovarășa Maria Popescu și’3 
exprimat deplina satisfacție față de 
hotărîrile adoptate de conducerea 
partidului privind programul de creș
tere a nivelului de trai în cincinalul 
1976—1980 și măsurile stabilite pen
tru trecerea la aplicarea celei de-a 
doua etape de majorare a veniturilor 
oamenilor muncii. Vă rog să-mi în
găduiți, — a spus vorbitoarea — ca, 
exprimind gîndurile și sentimentele 
oamenilor muncii din județul Arad 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — să adresez tova
rășului Nicolae Ceaușescu cea mai 
aleasă prețuire și recunoștință pen
tru activitatea neobosită, desfășurată 
pe multiple planuri, pentru fericirea 
și prosperitatea întregului nostru po
por.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit la activitatea desfășurată de 
consiliul oamenilor muncii de la în
treprinderea de industrializare a lap
telui din Arad pentru realizarea rit
mică a sarcinilor de plan, creșterea 
eficienței economice. diversificarea 
produselor și valorificarea superioa
ră a materiei prime, reducerea con
sumului de materie primă, energie și 
combustibil.

Urmărind neabătut indicațiile pre
țioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pornind de la cerințele 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, consiliul oamenilor muncii a 
dezbătut cu întregul colectiv posibi
litățile pe care le avem pentru a ne 
încadra in norme de consum cît mai 
reduse. Din această consultare au re
zultat o serie de propuneri valoroa
se care au determinat eliminarea 
unor pierderi tehnologice și înca
drarea consumului de materie primă 
în normele uanale, norme care sint 
mai mici cu aproximativ 10 la sută 
decit cele departamentale. în ce pri
vește consumul de energie electrică, 
ne situăm și la acest capitol pe locuri 
fruntașe pe centrală.

Vorbitoarea a exprimat în înche
iere angajamentul oamenilor muncii 
pe care îi reprezintă de a acționa 
exemplar pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le stau în față.
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Producție suplimentară
pe seama creșterii pro

Ca rezultat al spo-‘ductivității.
ririi productivității muncii, înre
gistrată în primul semestru al 
acestui an, colectivele unități
lor industriei electrotehnice și elec
tronicii au realizat, un plus de pro
ducție față de prevederi în valoare 
de peste 200 milioane lei, reprezen- 
tind, in principal, aparataj electri: 
de joasă tensiune și mijloace de 
automatizare electronice. In ace
eași perioadă, întreprinderile De
partamentului industriei electro
tehnice și electronicii, specializate 
in fabricația de bunuri de larg con
sum, au livrat comerțului produse 
in valoare de circa 2,5 miliarde lei. 
Au fost puse, astfel, la dispoziția 
populației : 219 000 televizoare — 
în majoritate cu circuite integrate 
— 126 000 frigidere cu compresor 
„Arctic", peste 17 milioane becuri 
și ’ mpi electrice, 65 000 aspira
toare de praf, alte mașini și apa
rate de uz gospodăresc.

Livrări la export înain
te de termen. Numeroase co
lective de muncă prahovene au 
pășit in cea de-a doua jumătate a 
anului cu însemnate succese în 
producție. Lucrătorii industriei chi
mice și cei ai unităților construc
toare de mașini, bunăoară, au con
semnat în bilanțul realizărilor la zi 
un plus de producție — derivate din 
țiței, utilaje petroliere, chimice și 
tehnologice, mașini-unelte, apara
tură de injecție și hidraulică — 
care depășește substanțial angaja
mentul asumat în cinstea zilei de 23 
August. Totodată, partenerilor de 
peste hotare le-au fost expediate 
înainte de termenul contractual 
produse evaluate la circa 7ț)0 mi
lioane lei valută.

Cu cheltuieli de produc
ție mai redUSe. Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din între
prinderile industriale ale județului 
Sălaj, ale căror eforturi sînt con
centrate pentru obținerea în acest 
cincinal a unei-, producții în va- 

,,lpare de cel puțin 10 miliarde lei, 
au pus Ia dispoziția economiei na- 

... licmale, peste preve'dferiie phițftuîui 
semestru, produse ale industriei
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SPORTIVI ROMÂNI IN INTILNIRI INTERNATIONALE TULCEA
• Balcaniada de tenis a continuat 

la Ankara cu întrecerile competiției 
pe echipe. Selecționata feminină a 
României a învins cu 3—0 reprezen
tativa Iugoslaviei. Rezultate tehnice: 
Florența Mihai — Degan 6—1, 6—3; 
Lucia Romanov — Gersak 6—1, 6—2; 
Lucia și Maria Romanov — Gersak, 
Tumbar 6—1, 6—2.
• Atletele românce Natalia Mără- 

șeseu și Maricica Puică au dominat 
proba de 1 500 m din cadrul con
cursului internațional de la Milano. 
Prima a trecut linia de sosire Na
talia Mărășescu, cronometrată eu 
-' mȘ/ tl de 4T0”7/10. Maricica Puică, 
ciasată pe locul doi, a realizat 
4'17”.
• Sportiva româncă Luciela Mi-

hăilescu a ciștigat proba de 200 m 
spate din cadrul concursului interna
țional de înot de la Liubliana. reali- 
zind timpul de 2’24”80/100. De aseme
nea. Luciela Mihăilescu a terminat 
pe locul trei in proba de 100 m spate 
cu i’ll”22/100, fiind întrecută de 
Pizon (Polonia) — l’09”86/100 și
Blazici (Iugoslavia) — 1TO”57/100,

în proba de 100 m craul. înotătoa- 
rea româncă Carmen Mihăilă a 
ocupat locul doi cu l'02”90/100, fiind 
întrecută de Separovici (Iugoslavia) 
— r02”90/100.

• Turneul internațional de tenis 
de Ia Wimbledon se apropie de sfîr- 
șit. în sferturile de finală ale probei 
de dublu feminin, perechea Virginia 
Ruzici (România) — Mima Jausovec 
(Iugoslavia) a repurtat o frumoasă 
victorie cu 7—6, 7—5 în fața reduta
bilului cuolu : Rosie Casals — Chris 
Evert-Lloyd (S.U.A.). în altă partidă, 
Stove (Olanda) și Turnbull (Austra
lia) au întrecut cu 6—3, 1—6. 6—1 pe 
Barker (Anglia), Kiymoura (S.U.A.).

în turul trei al probei de dublu 
mixt au fost înregistrate următoa
rele rezultate : Warwick (Australia). 
Negelson (S.U.A.) — Tiriac, Ruzici
(România) 7—6. 4—6. 6—2 ; Marks 
(Australia), Tomanova (Cehoslova
cia) — Case (Australia), ’ Stuart 
(S.U.A.) forfait ; Newcombe. Goola-

Succese 
în cinstea 

marii noastre 
sărbători

electrotehnice și mobilier in valoa
re de aproape 3 milioane lei, 1 209 
metri cubi prefabricate din beton, 
15 810 tone cărbune și 133114 tone 
calcar și alte produse. Aceste re
alizări sint cu atît mai notabile, 
cu cit au fost obținute în condițiile 
creșterii productivității muncii cu 
2 468 Iei pe lucrător și ale reducerii 
cu 3,4 lei a cheltuielilor planificate 
la 1 000 lei producție marfă.

Linie electrificată. Primul 
tronson de linie electrificată Bra
șov — Bod de pe magistrala Bra
șov — Teiuș a intrat în probe teh
nologice cu un an mai devreme de- 
cît era planificat. Noul obiectiv a 
fost realizat de un colectiv al în
treprinderii de construcții căi ferate 
Brașov, cu sprijinul specialiștilor 
de la Regionala C.F.R. Brașov.

Același colectiv lucrează în avans 
și la cea de-a doua etapă a con
strucției liniei electrificate C.F.R. 
Brașov — Mediaș.

Și-au suplimentat anga
jamentele Muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la întreprinderea 
de aluminiu Slatina au obținut, su
plimentar, de la începutul anului, 
1 500 tone aluminiu și aliaje din 
aluminiu, ceea ce înseamnă, de
fapt, îndeplinirea angajamentului 
anual asumat în întrecerea socialis
tă. Harnicul colectiv de aici s-a
angajat să producă, suplimentar, 
pină la 23 August încă 300 
tone aluminiu și aliaje din alumi
niu. Demn de remarcat, că față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
prin măsurile tehnice și tehnologi
ce aplicate în producție, în prezent 
se consumă cu 50 kWh mai puțină 
energie electrică pentru elaborarea 
unei tone de aluminiu. La aceasta 
se adaugă importante economii de 
materii prime și sporirea calității 
aluminiului obținut la electroliză. 
(Emilian Rouă).

Produse noi șl moder
nizate. UTnitățile industriei elec
trotehnice și electronicii din jude
țul Timiș, care au realizat mai de
vreme sarcinile de plan pe primul 
'sefti'estru, succes ce cdiricicM,' ■ 
-odată, , cu îndeplinirea angajamen
telor asumate ' îri cinstea"' zilei de 
23 1 August, au livrat 'suplimentar 
ebonomiei naționale produse în Va

gong (Australia) — Testerman, king 
(S.U.A.) 6—4, 6—3.

în semifinalele probei de dublu 
masculin, Gottfried (S.U.A.) și Ra
mirez (Mexic) au eliminat pe Sadri, 
Wilkinson (S.U.A.) cu 6-4, 2—6, 7—5, 
3—6, 6—3. Ei vor intîlni în finală 
perechea americană McEnroe — 
Fleming.

• în cea de-a doua rundă a tur
neului internațional de șah „Memo
rialul Mihail Sadoveanu", competiție 
aflată la cea de-a 5-a ediție, care se 
desfășoară la Iași, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Bușu — Voicu- 
lescu remiză ; Marcovici — Horify 
(Ungaria) remiză ; Dominte — Roos 
(Franța) remiză ; Hausner (Ceho
slovacia) — Urzică remiză : Skrobek 
(Polonia) — Foișor 1—0. Partida 
Szmetan (Argentina) — Pușcașu s-a 
întrerupt. Skrobek a cedat fără joc 
partida întreruptă în prima rundă 
cu Aurel Urzică.

După două zile" de întreceri, în 
clasament conduc Bușu, Urzică, 
Honfy și Roos cu cite 1 Vj puncte, 
urmați de Foișor și Skrobek cu cite 
un punct.

în cîteva rînduri
• între 13 și 15 iulie, pe arena pa

riziană „Roland Garros" se va dis
puta meciul de tenis dintre echipele 
Franței și Cehoslovaciei, contînd pen
tru semifinalele „Cupei Davis" — 
grupa B a zonei europene. învingă- 
toarea acestei întilniri urmează să 
dispute finala zonei B cu cîștigătoa- 
rea meciului dintre formațiile Româ
niei și Suediei.

• La Canberra s-a desfășurat me
ciul internațional amical de rugbi în 
XIII dintre echipele Australiei și An
gliei. Rugbiștii australieni au termi
nat învingători cu scorul de 24—16.

• La Helsinki. în prezența a peste 
15 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul internațional de fotbal dintre 

loare de peste 100 milioane lei. în
tre acestea se află motoare electri
ce, aparate de măsură și control, 
elemente pentru tehnica de calcul 
și de automatizare, aparataj de 
înaltă tensiune etc. De menționat 
este ,și faptul că în aceeași perioa
dă, nomenclatorul de fabricație s-a 
îmbogățit cu 120 de produse noi 
sau modernizate, cu parametrii teh- 
nico-economici și funcționali supe
riori, rod al colaborării dintre spe
cialiștii din producție, cercetare și 
învățămînt. (Cezar Ioana).

Prin valorificarea resur
selor secundare de metal. 
La întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industrie alimentară 
din Arad, maistrul Dimitrie An- 
draș și echipa lui de la secția I lă- 
cătușerie, împreună cu ing. Iosif 
Baba de la atelierul de proiectare 
au reușit să înlocuiască confecțio
narea prin debitare a suportului 
motoreductor de la transportorul cu 
racleți pe lanț cu realizarea aces
tuia prin turnare din oțel. în acest 
scop se folosesc în exclusivitate 
numai resurse de metal rezultate în 
urma debitării altor piese. Au fost 
complet eliminate 28 de suduri eu 
lungimi-cordon cuprinse între 100 
și 295 milimetri și astfel s-au re
dus cheltuielile de manoperă, con
sumul de energie etc. Aplicarea 
acestei idei echivalează la producția 
unui an cu o economie de peste 
130 tone metal. (Constantin Simion).

Locuințe pentru cadrele 
de specialiști din mediul 
rural. sc°Pul Stabilității cadre
lor de specialiști care lucrează în 
mediul rural, și în primul rind_ în 
agricultură, Consiliul popular al ju
dețului Brașov a hotărît ca pînă la 
finele anului să fie construite din 
fondurile sale un număr de 400 
apartamente în comunele și satele 
județului. Locuințele se vor con
strui în regie proprie de către con
siliile unice agroindustriale și coo
perativele agricole de producție. 
Pînă la această oră au fost deja 
asigurate proiecte pentru 34 de 
blocrirj,. unele din. acestea cum sint 
cfclp'.(jfo- comuflple Budila,. Hălcijiți. 
Viștea de Jos, Sîmbăta, Mîndra, 
TăritfttgfeW «feSH? lucrările fiind 'deja 
demarate. (Nicolae Mocanu).

Campionatele 
balcanice de box 
în cea de-a doua gală a semifina

lelor Campionatelor balcanice de 
box de la Tulcea, în limitele cate
goriei ușoară, Simion Cuțov l-a în
vins la puncte pe campionul bulgar 
Anghel Bîkov. în finală, S. Cuțov îl 
va întilnl pe pugilistul iugoslav Dino 
Kutici, care a obținut o rapidă vic
torie prin K.O. în prima repriză in 
fața lui Ianis Aidiniotis (Grecia).

Alte rezultate : categ. semimuscă : 
Ion Boboc (România) b. ab. II Pa- 
nagahis (Grecia) ; Bonev (Bulgaria) 
b. ab. III Mustafa (Turcia) ; categ. 
semiușoară : Livadaru (România) 
b. ab. I Vasilievici (Iugoslavia) ; Ia- 
kobidis (Grecia) b. p. Stoianov (Bul
garia) ; categ. semimijlocie : I. Vla
dimir (România) b. p. Kumraligil 
(Turcia) ; Iliadis (Grecia) b. p. Bă
șici (Iugoslavia).

Astăzi este zi de odihnă. Finalele 
se vor desfășura simbătă.

echipele Finlandei și U.R.S.S. din ca
drul grupei a 6-a a preliminariilor 
campionatului european. Partida s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
1—1 (0—1). Scorul a fost deschis de 
oaspeți în minutul 28 prin Khapsalis, 
iar gazdele au obținut egalarea în mi
nutul 55 prin Atik Ismail. Returul va 
avea loc la 31 octombrie lă Moscova.

în clasamentul acestei grupe pe 
primul loc se află Grecia cu 5 puncte 
din 5 jocuri susținute, urmată de 
Finlanda — 5 puncte (4 meciuri), 
U.R.S.S. — 4 puncte (4 jocuri). Un
garia — 4 puncte (5 intîlniri). Jocul 
următor al grupei va avea loc la 
12 septembrie între echipele Greciei 
și U.R.S.S.

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdeț. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit, joi dimi
neața. pe Deniz Baykal, ministrul 
energiei și resurselor naturale al 
Turciei, care a făcut o vizită în tara 
noastră.

La primire, desfășurată , într-o 
atmosferă cordială, prietenească, a 
participat tovarășul Vasile Patilineț, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei.

în cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost eviden
țiate cu satisfacție bunele relații

Vizita ministrului energiei și resurselor naturale al Iurciei
Ministrul energiei și resurselor na

turale al Turciei, Deniz Baykal, care 
a efectuat o vizită in țara noastră, 
în fruntea unei delegații de specia
liști, a părăsit, joi după-amiază, 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Vasile Patilineț, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, de alte per
soane oficiale.

Lansarea volumului

„Filosofia socială a vechilor greci“
de Constantin Tsatsos, președintele Republicii Elene

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, la Librăria 
„Miharl Sadoveanu" din Capitală a 
avut loc joi la amiază festivitatea 
lansării lucrării „Filosofia socială a 
vechilor greci" de Constantin Tsa
tsos, președintele Republicii Elene. 
Volumul, tipărit de Editura Univers 
în frumoase condiții grafice, include 
un cuvînt al autorului către cititorii 
din România și o prefață semnată 
de Romul Munteanu. traducerea 
fiind realizată de Lia Brad.

După culegerea de „Aforisme și 
cugetări", publicată în țara noastră 
în 1977. această lucrare a reputatu
lui om de stat, filozof și om de li
tere din Republica Elenă, apărută 
acum în traducere românească, re
prezintă un însemnat act de cultură 
și o nouă dovadă a bunelor relații 
existente intre poporul român și po
porul grec.

La festivitate au participat Ion

Popasuri maramureșene
Indiscutabil, vara adaugă un 

spor de frumusețe și pitoresc 
atracției dintotdeauna a Mara
mureșului turistic. Așezat în- 
tr-un loc de superbă îmbrăți
șare dintre munți și ape, pă- 
mîntul acesta de legendă oferă 
azi vizitatorului un spectacol 
aparte prin tot ceea ce înscrie 
sub semnul creației materiale și 
spirituale, dar și prin distincția 
de omenie și ospitalitate a locui
torilor săi.

Traseele turistice, de-acum 
binecunoscute, de pe Valea Ma- 
rei, Valea Izei, Valea Cosăului 
sau Valea Vișeului se constituie 
în adevărate lecții vii despre 
iștorig neamului, civilizația lem-r

Noi spații comerciale la Negrești-Vaslui
în peisajul localității urbane Ne

grești, județul Vaslui, se integrează 
armonios unitățile nou construite 
ale comerțului cooperatist : com
plexul comercial de pe strada M. 
Kogălniceanu, deschis la parterul 
noului bloc dat în folosință, uni
tatea de alimentație publică, la
boratorul de produse de cofetărie 
și patiserie. • Prin folosirea eficientă 
a bazei materiale create și efortu
rile stăruitoare pe linia satisfacerii 
cerințelor sporite ale populației, 
colectivul de oameni ai muncii din
--------------- y

Cusături artizanale la comandă
Uniunea cooperativelor meșteșugă

rești din ramura confecții-tricotaje și 
încălțăminte din Capitală a organizat 
unităti specializate în executa
rea cusăturilor artizanale la co
mandă. Astfel, în strada Blănari 
nr. 19 (tel. 14 79 77) funcționează ate
lierul cooperativei „Arta populară" 
care execută orice tip de covor și 
carpete (tip persan sau în cusătură 
românească) la dimensiunile solici

Asigurările ADAS - măsuri utile de prevedere
La Administrația Asigurărilor de 

Stat se poate contracta asigurarea 
de accidente — la alegere — în- 
tr-una din cele 4 variante, fiecare 
din acestea prezentind caracteris
tici diferite.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume fixe, totale, de 19 000 de 
lei se contractează pe durata de 3 
luni sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînă la 2 ani. 
Prima de plată pe o durată de 3 
luni este de 15 lei.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume convenite se contractează 
pe durate de la 1 an la 5 ani. Pri
ma anuală de plată este de 3,20 lei 
pentru fiecare 1 000 de lei din su
mele asigurate prevăzute în poliță, 
putîndu-se achita și in rate.

• Asigurarea familială de acci
dente cuprinde soții, precum și 
copiii, indiferent de numărul lor, 
în vîrstă de la 5 ani la 16 ani. la 
sume totale de 15 000 de lei pen

statornicite între România și Turcia, 
evoluția lor continuu ascendentă ca 
urmare a înțelegerilor convenite cu 
ocazia întîlnirilor și convorbirilor 
româno-turce la nivel înalt. în acest 
context, s-a exprimat dorința comu
nă de a se acționa pentru extinderea 
și diversificarea și în viitor a con
lucrării bilaterale în diverse dome
nii de interes reciproc, în folosul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

A luat parte ambasadorul Turciei 
la București, Nahit Ozgiir.

(Agerpres)

Erau prezenti ambasadorul Turciei 
la București, Nahit Ozgiir, și mem
bri ai ambasadei.

★
în cursul șederii în țara noastră, 

ministrul turc al energiei și resur
selor naturale a vizitat întreprinde
rea minieră Rovinari, centrala ter
moelectrică de la Rogojelu și Com
binatul petrochimic de la Pitești.

(Agerpres)

Găleteanu, secretar de stat la Con
siliul Culturii și Educației Socialis
te. reprezentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe, directori de edituri, 
scriitori, alți oameni de cultură, nu
meroși bucureșteni iubitori de lite
ratură.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Republicii 
Elene la București.

In cadrul alocuțiunilor rostite cu 
acest prilej de Romul Munteanu, 
directorul Editurii Univers, și Michel 
Cottakis, ambasadorul Republicii 
Elene la București, au fost evocate 
personalitatea și activitatea pre
ședintelui Constantin Tsatsos. va
loarea deosebită a lucrării sale. A 
fost relevată evoluția ’ ascendentă a 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre popoarele român și grec, 
cărora intilnirile la nivel înalt le-au 
dat un puternic impuls, constituind 
o etapă importantă în dezvolta
rea lor.

nului în acest colț de țară și 
despre armoniile unicat ale unei 
arte populare atît de adînc răs
colitoare.

în actualul circuit turistic al 
județului sînt cuprinse, între 
atitea locuri de popas pe dru
murile verii, stațiunea Izvoare
le, situată la numai 25 km de 
centrul de județ, Muzeul etno
grafic din Sighetu Marmației, 
cimitirul vesel din Săpînța, sta
țiunea de tratament balnear de 
la Ocna Șugatag, complexul tu
ristic Borșa, precum și nu
meroase așezări rurale, adevă
rate monumente de artă, prin- 

' țy.fe "■ chre-’și’-Sătul Șurdești de 
(Gheorghe

acest sector a reușit să se claseze 
pe locul I pe țară in întrecerea pe 
1978 a cooperativelor orășenești de 
consum. în anii 1979—1980, coope
rativa de consum Negrești — 
Vaslui beneficiază de unele spații 
Ia . parterul blocurilor, în care vor 
fi amplasate, între altele, un ma
gazin de mobilă, o unitate alimen
tară cu autoservire, magazinul cu 
profil metălo-chimice, capacități 
destinate producției proprii, o uni
tate de alimentație publică cu 
spații de cazare. (Crăciun Lăluci).

tate de cumpărători. în strada Cotro- 
ceni 17 (tel. 49 74 90) un alt atelier al 
cooperativei „Arta textilă" execută, 
de asemenea la comandă, broderii 
artizanale pe orice fel de material de 
confecții. Adresele celorlalte unităti 
specializate în broderii artizanale 
pentru confecții, lenjerie de pat. per
dele și altele pot fi solicitate la 
sediul cooperativei „Arta textilă", 
tel. 14 32 10. (M. Ionescu).

tru fiecare persoană. Prima de 
plată, pe o durată de 3 luni, este 
de 25 lej, pentru toate persoanele 
cuprinse în asigurare.

Toate aceste asigurări de acci
dente cuprind și pagubele la bunu
rile casnice și gospodărești, pentru 
o sumă asigurată de 5 000 de lei de 
fiecare poliță.

• Asigurarea de accidente „Tu
rist" se contractează pentru sume 
totale de pînă la 40 000 de lei și 
cuprinde cazurile de accidente ale 
asiguratului, iar pentru o sumă de 
20 000 de lei. pagubele la bunurile 
casnice și gospodărești ale acestuia. 
Prima de plată este de 15 lei pen
tru o lună.

Pentru informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigurări 
cei interesați se pot adresa respon
sabililor cu asigurările din unită
țile socialiste, agenților și inspec
torilor de asigurare sau, direct, ori
cărei unități ADAS.

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Venezuela, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Juan Uslar 
Pietri, a oferit joi o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Nicolae Constantin, viceprim-minis- 
tru al guvernului, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării. Dumi
tru Bejan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Cornel Mihulecea, președintele Comi
tetului de Stat pentru energia nu
cleară, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, per
sonalități ale vieții cultural-științifice.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Joi dimineață, delegația Grupului 

de prietenie Franța — România din 
Senatul francez, condusă de senatorul 
Lucien Andrâ Gautier, președintele 
grupului, a avut o întrevedere cu to
varășul Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
președintele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia — Franța din M.A.N.

în timpul convorbiri) a avut loc un 
schimb de vederi asupra activității 
celor două grupuri parlamentare de 
prietenie, fiind evidențiată contribu
ția acestora la dezvoltarea relațiilor 
româno-franceze, la lărgirea contac
telor și legăturilor dintre popoarele 
noastre.

în aceeași zi, oaspeții francezi au 
vizitat Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România.

(Agerpres).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 

și 9 iulie. In țară : Vreme răcoroasă 
mai ales in prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil. în estul tării și în 
zonele de deal și de munte vor cădea 
averse locale de ploaie însoțite de des
cărcări electrice, îndeosebi după-amia- 
za. în celelalte zone, aversele vor ii 
izolate. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperatura aerului va înre
gistra o creștere ușoară la sfirșitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse In
tre 6 și 16 grade, mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 17 și 
27 de grade, local mai ridicate. In Bucu
rești : Vreme răcoroasă mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil, favorabil aversei de ploaie după- 
amiaza. Vint slab pînă la moderat. 
Temperatura In creștere ușoară in a 
doua parte a intervalului.

Noutăți 
pe harta turistică 

a județului 
Bacău

Cele peste 50 de obiective de ma
re interes turistic : izvoarele de 
ape minerale de la Slănic Moldova 
și Moinești, sanatoriul subteran de 
la Tîrgu Ocna, parcurile dendrolo- 
gice de la Hemeiuș și Doftana, casa 
de creație „George Enescu" de la 
Tescani, muzeele sătești de la Ră- 
căciuni și Prăjești, ca și frumuse
țile văilor Bistriței și Trotușului 
atrag în fiecare an pe meleagurile 
Bacăului mii și mii de vizitatori. 
Pentru ei, gazdele din această zonă 
au amenajat hoteluri, vile și po
pasuri turistice ale Oficiului jude
țean de turism. Ele dispun de 
aproape 5 000 locuri de cazare și 
circa 35 000 locuri în unitățile de 
alimentație publică. Acestora li se 
adaugă hanurile turistice Măgura, 
Poiana Uzului, Belci și Răcăciuni.

în curînd, numeroase alte obiec
tive vor completa zestrea gospodă
rească a unităților din zona turistică 
a județului. La Bacău, bunăoară, va 
ti dat în folosință un nou complex 
care cuprinde, între altele, un 
hotel cu 390 locuri și un res
taurant cu 480 locuri. în cunoscuta 
stațiune balneoclimaterică Slănic 
Moldova vor fi date in funcțiune o 
nouă policlinică și o modernă bază 
de tratament. Vor spori, de aseme
nea, locurile de cazare în popasu
rile turistice de la Bacău. Slănic 
Moldova și Poiana Sărată.

Vorbindu-ne de planul de pers
pectivă pentru dezvoltarea turis
mului ■ din centrul Moldovei, tova
rășul Gicu Manolache, directorul 
Oficiului județean de turism, ne-a 
spus : „La Slănic vom construi un 
hotel cu 300 locuri și o bază pro
prie de tratament. Tot aici vor fi 
date în folosință 3 vile moderne, o 
cantină spațioasă și un bazin cu 
ape minerale pentru tratamente 
reumatismale. Lucruri noi vor apă
rea și in celelalte localități ale jude
țului. La Tîrgu Ocna, in apropierea 
sanatoriului subteran se va înălța 
un hotel cu restaurant și bază de 
tratament cu o capacitate de 80 000 
proceduri pe an. O bază de trata
mente asemănătoare va fi construită 
și la Moinești. Pe harta turistică a 
județului va apărea în curînd o 
nouă stațiune : Poiana Sărată. Da
torită descoperirii aici a unor iz
voare de ape minerale a căror ca
lități curative depășesc pe cele ale 
multor izvoare de la Slănic Moldo
va, popasul turistic de la Poiana Să
rată se va transforma într-o mo
dernă stațiune balneară". (Gheor
ghe Baltă, corespondentul „Scân
teii").

t V
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16,05 Teleșcoalfi.
16.30 Emisiune în limba germană
18.25 Tragerea Loto
18,35 La volan —' emisiune pentru con

ducătorii auto
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.40 Muzică patriotică și revoluționară.
19,55 Lupta antifascistă in România (1). 

Anii marilor încercări. Consultanți: 
conf. univ. dr. Mircea Mușat, conf. 
univ. dr. Ion Ardeleanu, conf. 
univ. dr. Ion Spălățelu

20.25 Documentar TV
20,45 Meridianele cîntecului
21,05 Atelier de creație literar-artistlcă. 

O artă pe măsura timpului nos
tru. „Creatorii răspund chemării 
secretarului general al partidului"
• Consecvența implicării în actua
litate. Colaborează Eugen Uricaru
• Monumente la timpul prezent. 
In atelierul sculptorițel lulia Onlță

21.30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
16,00 Viața culturală 
17.00 Muzică populară
17.20 Flacăra vie a științei : Ion Bogdan, 

Istoric
17.50 Dicționar cinematografic. Emisiune 

dedicată regizoarei și scriitoarei 
gruzine Nana Mcelldze

18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.40 Marl interpret! contemporani. Or

chestra Filarmonică din Viena, 
dirijată de Horst Stein, solist 
Friedrich Guida. In program : 
Uvertura „Egmont" op. 84 și Con
certul nr. 4 în sol major pentru 
pian șl orchestră op. 58. de L. v. 
Beethoven

20.20 Viața economică a Capitalei
20.50 Studio liric -79
21,30 Telejurnal
22,00 închiderea programului

teatre
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Deschiderea 
stagiunii estivale. Concert simfo
nic. Dirijor î Kurt Woss (Austria). 
Festival JOHANN STRAUSS — 
20.
• Teatrul de comedie (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Ciripit de 
păsărele — 20.
• Ansamblul artistic ,,Rapsodia 
română" : Pe un picior de plai —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
rîde, cîntă și dansează ! — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Școala 
generală 57. Aleea Parva 3, Dru
mul Taberei) : Pescarul și norocul 
— 19,30.

cinema

• „ISTORIA GENE
RALĂ A AFRICII". In cu- 
rind vor vedea lumina tiparu
lui primele două volume ale 
„Istoriei generale a Africii", 
vastă frescă a continentului în- 
cepind cu preistoria și pînă in 
zilele noastre, publicată sub 
auspiciile UNESCO. Lucrarea 
este redactată de un număr 
mare de specialiști, majoritatea 
africani. Ea nu este o istorie a 
„evenimentelor", ci a civiliza
țiilor „văzute din interior", așa 
cum le înțeleg africanii înșiși. 
Istoria Africii tratează conti
nentul ca pe un întreg, relatind 
despre instituțiile și structurile 
africane, relațiile între diferi
tele popoare, raporturile Africii 
cu lumea din afară. Arte, culte, 
meserii, comerț, concepții afri

cane asupra puterii, societatea 
africană înainte de venirea eu
ropenilor, rezistența opusă co
lonizării, decolonizarea, lupta 
pentru progres economic și 
social reprezintă. în linii mari, 
conținutul acestei lucrări în 
opt volume. Ea' va apărea în 
franceză și engleză, urmată de 
o versiune prescurtată tradusă 
în mai multe limbi africane. 
Pe baza acestei versiuni vor fi 
întocmite ediții simplificate 
destinate școlilor primare și se
cundare din Africa.

® CELE MAI VECHI 
OBIECTE DE PIATRĂ 
au fost desconerite recent in 
localitatea Ptolamaidos. in pro
vincia Kozani din nordul Gre
ciei. Vîrsta lor este stabilită la 
circa 2,9—3,2 milioane ani. de

pășind astfel cu cel puțin 400 000 
de ani obiectele considerate pină 
acum drept cele mai vechi, des
coperite în Africa. Săpăturile au 
fost efectuate in regiunea unde 
anul trecut au fost găsite ose
mintele unui elefant. Cuțitele de 
cuarț descoperite printre aceste 
instrumente confirmă teza oo- 
trivit căreia elefantul a fost 
ucis de vînători. ...

• COMPUTER PEN
TRU SCAFANDRI. Firma 
americană „Dacor Corporation" 
a pus la punct un comDUter pe 
care scafandrii îl pot purta la 
mină (fotografia alăturată) în 
timpul activității sub apă, pen
tru a le indica în permanență 
adincimea la care se află și 
unde trebuie să se oprească, 
precum și perioada de timp cit

mai pot sta in apă. La ieșirea 
la suprafață, mecanismul, in 
greutate de circa 900 grame, le 
arată, de asemenea, de cit timp 
vor avea nevoie să stea in ca
mera de depresurizare.

• DIN SOARE Șl 
VÎNT - ENERGIE, 
în apropierea capitalei siriene, 
Damasc, a fost inaugurat un 
centru de cercetări științifice 
pentru valorificarea energiei 
solare și eoliene. Tara cu mul
te zile însorite pe an, cu vin- 
turi frecvente. Siria acordă o 
mare atenție cercetărilor de a- 
ceastă natură. Ea urmărește, în 
primul rind, să creeze centrale 
electrice dotate cu surse de 
curent autonome și ieftine. în 
scopul electrificării așezărilor 
greu accesibile din unele zone 
geografice îndepărtate.

• CENTRU ȘTIINȚI
FIC PLUTITOR. înu.r.s.s. 
se află în probe prima navă de 
cercetări științifice spărgătoare 
de gheață din lume. Construită 
la Leningrad, nava are un de
plasament de 3 650 de tone, este 
dotată cu o instalație energetică 
diesel-electrică avînd o putere 
de 5 400 CP șl este capabilă să 
străbată 11 000 de mile marine 
fără escală. La bordul său se 
află 14 laboratoare științifice 
echipate cu aparatură modernă 
pentru efectuarea cercetărilor 
hidrografice, oceanografice, me
teorologice ș.a.m.d. în zone greu 
accesibile din Oceanul înghețat 
de Nord. Prelucrarea datelor 
culese in urma sondajelor se 

va face la centrul de calcul 
amplasat pe navă.

• SERIAL TV INEDIT. 
Un film de televiziune deosebit 
de interesant, în care autenticul 
se împletește cu instructivul, a 
fost terminat de curînd de ope
ratorii companiei americane 
C.B.C. Este vorba de un serial, 
compus din 12 episoade, refe
ritor la cele mai mari catas
trofe naturâle care s-au petre
cut în secolul nostru pe uscat, 
pe apă și in aer. Echipa de fil
mare a utilizat mii de metri de 
peliculă de arhivă preluată din 
cronicile documentare de actua
litate filmate „pe viu". Așa se 
explică de ce multe cadre din 
acest serial constituie premiere 
mondiale. Este interesant de 
remarcat că unele episoade sînt 

comentate chiar de persoane 
care au asistat la întimplările 
evocate pe ecran.

• DE 376 ANI ÎN 
FUNCȚIUNE. Situat in par
tea occidentală a Poloniei, „pă- 
mintul lui Wolsztyn" este o 
zonă geografică spre care se 
îndreaptă un număr tot mai 
mare de vizitatori. Aici pot fi 
văzute, pe lingă frumuseți na
turale deosebite, circa 120 de 
monumente și 12 vechi mori 
de vint. Cea mai veche dintre 
acestea a fost construită în anul 
1603 și se află sub protecție. 
Proprietarul morii, Viktor 
Przybecki, o folosește și astăzi, 
acționind-o insă și cu ajutorul 
energiei electrice.

• Alibi pentru un prieten ; SALA 
PALATULUI — 17,15; 20,15, PA
TRIA — 14; 17; 20, FESTIVAL — 
14; 17; 20, FAVORIT — 8,45; 11,15; 
14; 16,45; 19,30, GRADINA CAPI
TOL — 21,15.
• Hercule cucerește Atlantida :
LUCEAFĂRUL — 14; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 21,15, BUCU
REȘTI — 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Moartea unui greier : CAPI
TOL — 15,30; 17,45; 20.
• Ulzana, căpetenia apașilor t 
SCALA — 15; 17.30; 20.

’ ® Inocentul c CINEMA STUDIO 
-~10; 12^80 ț 16; * *19*4; am-, > y
• Ștefan cel Mare ,—^ Vaslui 1475 :
CENTRAL jp,45T 20.
• Lanțul amintirilor : VICTORIA
— 14; 17; 20.
• Program de desene animate —
9,30; 11,15; 13; 14,30, Frații Jderi — 
15,30; 17,45; 20 : DOINA.
• Păcală : TIMPURI NOI — 15;
18.30.
• Tînărul din Istanbul : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20, MELODIA — 9; 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GRADINA BU-
ZEȘTI — 21,15.
• Nick Carter superdetectiv :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, FLOREASCA — 9; 11;
13: 15,30; 17,45; 20.
• Frumoasa și bestia : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
• înarmat și foarte periculos t 
BUZEȘTI — 16; 18; 20.
• Vestul sălbatic î DACIA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Al patrulea stol : BUCEGI — 
16; 18; 20,15.
• Vacanță tragică : LIRA — 16;
18: 20, COTROCENI — 15; 17,30: 20.
• Amanți celebri — 9.45. Ce bine-i 
să trăiești — 11,45; La dolce vita : 
(ambele serii) — 14, A venit Willie 
Boy — 18,30, Stelele — 20,30 : CI
NEMATECA.
• Severino : GIULEȘTI — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20, VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15: 20,15.
• Expresul de Buftea ; DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : FEREN
TARI — 14; 16; 18: 20, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 21.
• întoarcerea acasă : GLORIA
— 9; 11,30; 14,30; 17: 19,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 21.
• Fortăreața invizibilă î PACEA
— 16; 18: 20.
• Aleargă după mine ca să te
prind ; MIORIȚA — 9: 11: 13.15;
15,30; 17,45; 20. GRADINA FESTI
VAL — 21.

Brațele Afroditei : VIITORUL 
_  15,30' 17,45’ 20.
• Un trecător in ploaie : TOMIS
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18: 20,15, la 
grădină — 21,15, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
• Copil de duminică : POPULAR
— 16; 18; 20.
• Inspectorul și braconierii : 
MUNCA — 16; 18: 20.
• Un om în loden : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Neamul Șoimăreștilor : FLACĂ
RA — 15,30; 17.45; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a : 
ARTA — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20 la grădină — 21.
• Falansterul : PROGRESUL — 
15.30: 19.
• Omul cu masca de fier î GRA
DINA PARC HOTEL — 21,15.
• Prietenii copilăriei mele î GRA
DINA BUCEGI — 21,15.
• Cobra : GRADINA LIRA — 21.
• Police Python 357 î GRĂDINA 
TITAN — 21.15.
• Rodeo : GRADINA FLACARA 
— 21,15.
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Decizii ale tarilor africane participante la Conferința 
de la Arusha

DAR ES SALAAM — 5 (Agerpres). 
— Cooperarea în slujba eforturilor 
proprii pentru dezvoltare indepen
dentă — aceasta a fost tema care 
a guvernat lucrările Conferinței mi
nisteriale a statelor libere din Africa 
australă, desfășurate în localitatea 
tanzaniană Arusha. Lucrările de 
la Arusha au marcat voin
ța crescîndă a statelor participante 
(Angola, Botswana, Mozambic, Tan
zania și Zambia) de a acționa efec
tiv pentru amplificarea raporturilor 
lor de conlucrare, considerată drept 
un instrument eficace in lupta co
mună împotriva subdezvoltării, pen
tru edificarea unei economii națio
nale puternice, ca singură modali
tate de a-și asigura și garanta 
emanciparea politică, afirmarea in
dependentă pe arena internațională.

Participanții au apreciat că prin

crearea unui front comun de acțiu
ne statele independente din sudul 
continentului vor reuși sâ contra
careze planurile agresive de expan
siune economică ale regimului rasist 
de la Pretoria. în acest sens, au 
fost adoptate o serie de hotărîri 
privind înființarea unei comisii re
gionale și a unui fond de dezvoltare 
a comunicațiilor în Africa australă, 
crearea unei rețele de transporturi 
proprii, astfel încit statele din re
giune să nu mai depindă de căile 
ferate rhodesiene și sud-africane. 
S-a preconizat, totodată, crearea 
unui sistem eficace al schimburilor 
comerciale regionale, extinderea 
cooperării în domeniul finanțării 
proiectelor de exploatare a resur
selor subsolului, precum și în alte 
domenii.

Azi se deschide la Monrovia

Reuniunea Consiliului ministerial
al O. U.A

MONROVIA 5 — Trimisul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite : 
In capitala Liberiei se deschid, la 6 
iulie, lucrările reuniunii Consiliului 
ministerial al Organizației Unității 
Africane. Agenda dezbaterilor cu
prinde, ca punct prioritar, stabilirea 
ordinii de z\ a celei de-a 16-a se
siuni la nivel înalt a O.U.A., pro
gramată să aibă loc tot la Monro
via, in cea de-a doua jumătate a 
lunii iulie. în atenția miniștrilor de 
externe ai țărilor africane se vor 
afla, in acest sens, probleme de 
stringentă actualitate, cum sînt lup
ta dusă de mișcările de eliberare 
națională ale popoarelor din terito
riile africane aflate încă sub domi
nație străină și necesitatea sporirii 
ajutorului acordat acestora în vede
rea accelerării procesului decoloniză
rii și eliminării regimurilor rasiste 
minoritare din Africa australă.

Un alt grup important de proble
me care va concentra mai mult ca 
oricînd în trecut atenția reprezen
tanților statelor membre ale O.U.A. 
vizează imperativul amplificării efor
turilor individuale și colective ale 
țărilor Africii în vederea dezvoltării 
lor economice — apreciată a fi ele
mentul de bază al afirmării lor inde
pendente pe arena internațională. 
De asemenea, după cum a relevat 
secretarul general al O.U.A., Edem 
Kodjo, într-o declarație făcută la so
sirea sa la Monrovia, o atenție spe
cială va fi acordată examinării situa-

țiiior conflictuale existente încă în 
unele zone ale continentului afri
can. „Aici, la Monrovia, menționa 
Edem Kodjo, va trebui să punem 
bazele soluționării 
blemelor care confruntă 
nostru". Consiliul 
O.U.A. va examina 
poarte elaborate de 
diere a organizației 
care anume din 
gente vor fi prezentate spre 
tere în cadrul reuniunii la 
înalt; în legătură cu aceasta, 
zentanți ai statelor participante. în 
declarații făcute presei și-au reafir
mat hotărirea de a depune toate efor
turile- pentru ca problemele Africii să 
fie soluționate de către africanii în
șiși, în conformitate cu interesele lor 
vitale de pace, justiție, dezvoltare li
beră și independentă.

în preajma deschiderii reuniunii 
la nivel înalt a O.U.A., președintele 
țării-gazdă, William Tolbert jr„ a 
lansat un apel la „unitate continen
tală", subliniind . că „spiritul unității 
și al acțiunii comune trebuie să ghi
deze cu prioritate aspirațiile majore 
ale tuturor africanilor în eforturile 
direcționale spre împlinirea teluri
lor lor". Șeful statului liberian a 
subliniat că, în ce o privește, țara sa 
se pronunță cu hotărîre împotriva 
oricăror tendințe de subminare a uni
tății africane și pentru solutionarea 
problemelor divergente pe calea ne
gocierilor.

adecvate a pro- 
continentul 

ministerial al 
o serie de ra- 
Comisia de me- 
pentru a 

chestiunile
stabili 
diver- 
dezba- 

nivel 
repre-.

ITALIA
Consultări pentru formarea noului guvern

P.C.I. va intra în opoziție
ROMA 5 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei, Giulio Andreotti, 
a continuat, joi, consultările cu li
derii partidelor politice reprezentate 
în parlament în vederea depășirii 
crizei guvernamentale și formării 
unui nou cabinet. El s-a întilnit, in 
ordine, cu liderii partidelor social
democrat, republican și comunist.

La sfirșitul întrevederii, secretarul 
general al Partidului Comunist

Italian, Enrico Berlinguer, a decla
rat că partidul său va intra în 
opoziție.

în ce privește programul noului ca
binet, Enrico Berlinguer a precizat 
că P.C. Italian nu va participa la 
tratativele preliminare, rezervin- 
du-și dreptul de a se pronunța asu
pra acestuia atunci cînd guvernul îl 
va prezenta în parlament.

£
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Forțele patriotice controlează efectiv 
regiunile de nord și de vest ale țării

• Eșuarea încercării dictatorului de a convoca parlamentul 
• Partidele legal admise

MANAGUA 5 (Agerpres). — Fron
tul Sandinist de Eliberare Națională 
(F.S.L.N.), din Nicaragua, contro
lează efectiv regiunile de nord și de 
vest ale țării, continuînd, totodată, 

. să opună o dîrză rezistență ''in sud, 
unde trupele Gărzii Naționaie so
moziste. primind noi întăriri, au 
declanșat o contraofensivă puternică. 
La Leon, Chinandega, Somoto, Ma- 
saya, Jinotega și Matagalpa insur
genții au obligat forțele somoziste să 
se retragă în afara localităților. La 
Esteli și Rivaș se duc lupte puterni
ce, Garda Națională opunind re
zistență în jurul cazărmilor unde s-a 
baricadat în așteptarea unor noi în
tăriri, iar Ia Ocotal și Jigalpa, insur
genții au încercuit orașele, organizînd 
un asediu prelungit.

Agențiile internaționale de presă 
informează, totodată, despre o inten
sificare a luptelor dintre F.S.L.N. și 
Garda Națională la Managua. In
surgenții au preluat din nou contro
lul asupra cartierelor Monsenor 
Lezcano și Linda Vista, din partea 
de est a orașului, in vederea pregă
tirii unei susțineri din interior a 
ofensivei finale a F.S.L.N. asupra 
localității.

Menționînd eforturile disperate ale 
populației civile 
merite, agenția 
stată că și apa 
cientă, în timp

cer plecarea lui Somoza
semnalată izbucnirea unor epidemii
— situație ce se va agrava pe mă
sură ce se apropie sezonul ploios.

Din San Jose. capitala statului 
Costa Rica, agențiile de presă inter
naționale transmit apelul adresat de 
cinci foști ofițeri somoziști camara
zilor lor din Garda Națională, indem- 
nîndu-i să-1 abandoneze pe dictator 
și să se ralieze unităților frontului 
sandinist.

Pe plan politic, noua încercare a 
dictatorului Anastasio Somoza dc a 
reuni in plen parlamentul țării a 
eșuat, atît reprezentanții Partidului 
Conservator — opoziția admisă legal 
—, cit și o serie de deputați repre- 
zentînd Partidul Liberal Naționalist
— de guvernămînt — condiționînd 
participarea lor la lucrări de pleca
rea lui Somoza din funcția de șef 
de stat.

agențiile de presă transmit:
întrevedere la Belgrad. 

Președintele Iosip Broz Tito l-a pri
mit pe Carlos Rafael Rodriguez, vice
președinte al Consiliului de Stat și 
al Consiliului de Miniștri al.e Cubei, 
care i-a transmis, o scrisoare perso
nală din partea lui Fidel Castro, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Cuba, și a fost informat despre pre
gătirile pentru viitoarea reuniune la 
nivel înalt a țărilor nealiniate de la 
Havana. Președintele Tito a subli
niat importanta esențială a consoli
dării unității de acțiune a țărilor nea
liniate pe baza principiilor și obiecti
velor mișcării de nealiniere — infor
mează agenția Taniug.

relatează agenția T.A.S.S. Partidul 
Progresului și Socialismului — se 
arată in raport — cere ca guvernul 
să adopte măsuri de însănătoșire a 
economiei, de îmbunătățire a situa
ției materiale a muncitorilor și a 
funcționarilor.

de a-și procura ali- 
France Presse con- 
potabilă este, inșufi- 
ce a început să fie

ic
Guvernul irakian a recunoscut Gu

vernul de reconstrucție națională din 
Nicaragua drept „reprezentant le
gitim al poporului nicaraguan" — 
se arată Intr-un comunicat oficial 
dat publicității lâ Bagdad. Comuni
catul precizează că „măsura este in 
conformitate cu politica externă a 
Irakului, axată pe sprijinirea mișcă
rilor de eliberare aflate in luptă 
împotriva dictaturii imperialismului 
și rasismului sub toate formele sale".

Primire la Phenian. Kim Ir
Sen, secretar general al C.C. al Par
tidului ’■•Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, a primit dele
gația guvernamentală a Republicii 
Cuba, condusă de Flavio Bravo Par
do, membru al Consiliului de Stat și 
vicepremier al Consiliului de Miniș
tri, care i-a transmis o scrisoare per
sonală din partea lui Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. t din 
Cuba, președintele Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba.

Conferința internațională 
în problemele educației. La 
Geneva au început lucrările celei 
de-a 37-a sesiuni a Conferinței in
ternaționale a UNESCO in proble
mele educației. La reuniune, care va 
dura două săptămîni, participă țările 
membre ale UNESCO, precum și re
prezentanți ai unor organizații inter
naționale cu preocupări în domeniul 
educației și invătămintului. Confe
rința, a cărei organizare se integrea
ză manifestărilor dedicate Anului 
internațional al copilului, a fost con
vocată pentru examinarea unor pro
bleme actuale ale îmbunătățirii sis
temelor de educație, în special în 
țările în curs de dezvoltare.

voi civile au semnat la Canberra 
secretarul de stat al S.U.A., Cyrus 
Vance, și ministrul de externe al 
Australiei, Andrew Peacock. Acordul 
conține clauze exprese care interzic 
utilizarea minereului de uraniu de 
origine australiană pentru fabricarea 
de arme atomice, reexportarea mine
reului către terte țări și obținerea in 
procesul de îmbogățire a uraniului a 
unui grad de puritate care să permită 
producerea de armament nuclear.

Comisia permanentă 
C.A.E.R. pentru standardi
zare a'e c®re* lucrări s-au desfășu
rat in capitala R.D.G., a adoptat un 
număr însemnat de standarde C.A.E.R . 
în domeniul construcțiilor de mașini, 
chimiei, metalurgiei, electrotehnicii, 
radioelectronicii și în alte domenii, 
a aprobat planul de elaborare a 
standardelor C.A.E.R. pe anul 1980 
și a adoptat proiectul planului de 
colaborare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul standardizării 
pentru perioada 1981—1985.

Naționalizări în Iran. Pos* 
tul de radio „Vocea revoluției" a 
anunțat, joi, naționalizarea. în Iran, 
a industriei de automobile și de 
montaj, a minelor, oțelăriilor, a in
dustriei alimentare, a ’’roductiși de 
piese de schimb și a uzinelor de alu
miniu — transmite agenția France 
Presse. Postul de radio a precizat că 
toate întreprinderile supuse naționa
lizării „aparțineau unui număr de 
peste 50 de oameni de afaceri și ca
pitaliști iranieni, dintre care 
s-au refugiat. în străinătate, iar 
au fost închiși".

Reuniune pregătitoare. 
La Lisabona au început lucrările 
Secretariatului international de pre
gătire a Congresului mondial de so
lidaritate cu popoarele arabe. în cu- 
vintarea rostită la prima ședință a 
secretariatului, fostul președinte al 
Portugaliei, Costa Gomes, membru 
al Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, a subliniat că rezolvarea pro
blemei palestiniene are o importan
tă primordială pentru reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu. Con
gresul mondial de solidaritate cu po
poarele arabe va avea loc la Lisabona 
în luna noiembrie.

Si- 
po 
ui

unii 
alții

Aii Yata, secretar 
al partidului, a prezentat , 
Biroului Politic al C.C. 

situația internă din țară —

con fii c- 
pierderea

ic 
pri- 

patru 
și 1,5 
inca-

Un acord în baza caruia Par- 
tea australiană va livra Statelor 
Unite minereu de uraniu pentru ne-

în „paradisul turismului"

Plenara C.C. al P.P.S. din 
MarOC. Casahlanca a avut loc 
o plenară a C.C. al Partidului Pro
gresului și Socialismului din Maroc, 
în cadrul căreia 
general 
raportul 
privind

Condamnare în Italia. Doi 
membri ai organizației subversive 
autointitulate „Brigăzile roșii" din 
Italia, presupuși a fi implicați în 
asasinarea liderului democrat creștin 
Aldo Moro, au fost condamnați de un 
tribunal din Roma la 7 ani închisoare 
și o amendă de 2 milioane lire ita
liene pentru deținere ilegală de arme. 
Cei doi teroriști, Adriana Faranda și 
Valerio Merucci, au fost arestați la 
30 mai a.c. la Roma.

Guvernul francez a fost 
remaniat partial ca urmaie a 
demisiei ministrului sănătății, 
mone Veil, care se va consacra, 
viitor. activității de deputat
Parlamentul (vest-)european, anun
ță agenția France Presse. în funcția 
rămasă vacantă a fost numit Jacques 
Barrot, pînă în acest moment minis
trul comerțului și artizanatului, iat 
ca succesor al acestuia în fruntea 
Ministerului Comerțului și Artizana
tului a fost desemnat Maurice Char- 
retier. primar al orașului Carpen- 
tras, in Vaucluse (sudul Frar^l).

Prețul aurului a de^1(Prețul aurului a deP5?lt w 
pe piața de devize de la Londra 
toate recordurile 
de metal galben fiind vindută 
tru suma de 287 dolari.

anterioare. uncia 
pen-

DupăRtentate în Turcia.
cum informează agenția de 
Anatolia, mai multe atentate comise 
recent în Turcia, la Gaziantep, Bur
sa și Gonen, s-au 
a trei persoane și

presă

soldat cu moartea 
rănirea alteia. '

Ofițeri și militari ai trupelor somoziste luați prizonieri de forțele sandiniste

MADRID 5 (Agerpres). — Retra
gerea submarinelor nord-americane 
de la baza din portul spaniol Rota 
s-a încheiat. Totodată, au fost re
trase rachetele de tip „Polaris" și 
„Poseidon" cu focoase nucleare, trei 
nave auxiliare și un doc plutitor.

Baza militară navală din portul 
Rota a fost folosită de S.U.A. timp 
de zece ani, perioadă în care opinia

Spăniol Rota
publică spaniolă a cerut în 
rate rînduri dezafectarea ______
în consecință, între guvernele Spa
niei și S.U.A. au început negocieri 
în această problemă, incheiate cu 
semnarea, în luna ianuarie 1976, a 
unui tratat care prevedea, printre 
altele, retragerea din portul Rota a 
submarinelor nord-americane in 
prima jumătate a anului în curs.

nenumă- 
acesteia.

Recorduri si dificultăți ORIENTUL MIJLOCIU

Cu aproape 9 milioan; 
de turiști străini 
miți în .primele 
luni ale acestui an 
miliarde de dolari 
sați de pe urma lor tre- 
prezentind creșteri de 17 
și, respectiv, 50 la sută 
față de aceeași perioadă 
a anului precedent), 
Spania, socotită un „pa
radis al turismului", își 
păstrează supremația 
mondială în acest do- 
mbhiU. în 1978 ea a 
reușit performanța sin
gulară de a avea mai 
inulți turiști străini (40 
milioane) decît locui
tori (36 milioane). To
tuși, scrie agenția France 
Presse, acum, în plin 
sezon estival, agențiile 
spaniole de turism și 
proprietarii de hoteluri 
nu-și ascund îngrijora
rea în ce privește per
spectivele, considerînd

că numeroasele 
te sociale, 
competitivității în ma
terie de prețuri — ca 
urmare a inflației — re
crudescența terorismu
lui și a delincventei, ca 
și dificultățile rezultate 
din criza economică a- 
gravată de penuria de 
petrol, ar putea afecta 
considerabil în acest an 
bilanțul general al tu
rismului, ramură atît de 
importantă a economiei 
spaniole....

momentul de față, 
motivul cei mai serios 
de îngrijorare a devenit 
ofensiva recent declan
șată contra turismului 
de organizația separa
tistă bască E.T.A., care 
în ultima săptămînă a 
făcut să explodeze II 
bombe în diferite puncte 
turistice de pe coasta

mediteraneană și a A- 
tlanticului, toate prece
date de cîte un anunț 
informing asupra orei 
aproximative și a locu
lui exploziei. Fără să 
provoace victime (deo
camdată), această ofen
sivă, menită să saboteze 
încasările de devize și 
să exercite astfel pre
siuni asupra autorități
lor, nu pare să fi avut 
efectul scontat, însă zia
rele au consemnat de 
acum un început de 
psihoză printre turiști, 
care ar putea '4tta pur. 
porții în cazul cînd aten
tatele nu vor înceta. 
De altfel, încă de vara 
trecută acțiunile E.T.A. 
au golit de turiști pla
jele de pe litoralul Țării 
Bascilor, situație care se 
repetă și in actualul 
sezon în acele locuri.

• O nouă rundă a negocie
rilor tripartite la Alexandria 
(Egipt) • Convorbiri algeria- 

no-siriene
ALEXANDRIA 5 (Agerpres). — 

La Alexandria a început, joi, o nouă 
rundă a negocierilor tripartite egip- 
teano-israeliano-americane consacra
te acordării autonomiei palestinieni
lor din teritoriile Gaza și Cisiorda
nia. Delegația egipteană la dezbateri 
este condusă de premierul Mustafa' 
Khalil, cea israeliană — de Yosșeî 
Burg, ministru de interne, iar cea 
a S.U.A. —. de Robert Strauss, tri
mis special al președintelui Jimmy 
Carter la negocieri. Qupă cum trans
mite agenția M.E.N., dezbaterile din 
cadrul actualei runde sint consacra
te definitivării unor probleme de 
procedură care să permită trecerea 
la examinarea 
lui problemei.

propriu-zișă a fondu-
★

R. A. Egipt, Anwar
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Cu consecvența și| fermitate îni; slujba cauzei păcii și progresului:

Dezvoltarea prieteniei, solidarității și colaborării
i-

multilaterale cu toate tarile
la blamarea sau eti- 
tări socialiste, a face 
restabilirea unității 

sta-

„România acționează consecvent pentru dezvol
tarea prieteniei, colaborării și solidarității cu toate 
țările socialiste, militează 
conlucrării lor"

pentru întărirea unității șl

NICOLAE CEAUȘESCU
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Deschizînd o eră nouă in destine
le poporului nostru, evenimentul is-, 
toric de la 23 august 1944 a marcat, 
totodată, o.piatră de hotar în poli
tica externă a României. în mod 
firesc, unul din primele acte poli
tice majore adoptate de noua 
Românie, liberă și independentă, 
l-a constituit redefinirea relațiilor 
sale internaționale in concordantă cu 
interesele fundamentale ale poporu
lui. Pe primul plan al politicii ex
terne a tării, politică elaborată cu 
claritate de Partidul Comunist 
Român, a fost situată în mod ferm 
dezvoltarea prieteniei, solidarității și 
colaborării multilaterale cu statele 
alături de care am pășit la edificarea 
societății noi. socialiste. Este o orien
tare de principiu, o opțiune esen
țială, cu caracter programatic,

consfințită în hotărîrile 
partidului, în însăși carta 
tală politică și ideologică 
lui — Programul P.C.R.
activității internaționale a României, 
se arată în PrograiVi, va sta colabo
rarea cu toate țările socialiste — 
lactor de cea mai mare importantă 
pentru dezvoltarea socialismului, a 
tării noastre, ca și a tuturor țărilor 
socialiste".

Așa cum este bine știut, cauza prie
teniei, solidarității și colaborării eu 
toate țările socialiste a avut întot
deauna in persoana secretarului ge
neral al partidului nostru. pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un militant neobosit. în 
scrierile sale politice. în rapoartele 
și cuvîntările sale este reliefată eu 
deosebită fermitate hotărirea parti
dului și statului nostru de a contri
bui pe toate căile la întărirea prie
teniei, colaborării și unității țărilor 
socialiste.

Această orientare își are puterni
ce temeiuri obiective. însăși natura 
orînduirii pe care o făurim, comple
xitatea procesului de edificare socia
listă. comunitatea de năzuințe și de 
teluri impun extinderea și diversifi
carea conlucrării multilaterale a tu
turor tări'or socialiste, ca una din 
principalele cerințe ale succesului 
acestei opere istorice, ale afirmării 
forței si inriuririi socialismului in 
lume. Iată de ce dezvoltarea relații
lor cu toate țările socialiste a con
stituit. de-a lungul celor 35 de ani, 
una din, constantele definitorii ale în
tregii politici internaționale a parti
dului și statului nostru.

Acționînd ferm in direcția extin
derii și adîncirii colaborării pe toate 
planurile cu și între toate țările so-

congreselor 
fundamen- 
;t partidu- 
„în centrul

cialiste, România consideră că tre
buie avută în vedere marea diversi
tate a condițiilor in care se înfăp
tuiește noua orinduire — diversitate 
determinată de stadiile deosebite de 
la care au pornit și în care se află 
statele socialiste, de tradițiile lor is
torice, de particularitățile naționale. 
Această mare diversitate de condiții 
impune aplicarea creatoare a legită
ților generale ale socialismului știin
țific la condițiile concrete ale fiecă
rei țări. adoptarea unor forme și 
modalități specifice de construcție 
socialistă, de soluționare a probleme
lor dezvoltării societății, corespunză
tor condițiilor și intereselor fiecărui 
popor. Și este evident că, datorită 
acestei diversități, pot să apară și u- 
nele deosebiri de opinii în legătură cu 
o serie de probleme și fenomene ale 
dezvoltării social-politice contempo
rane. ale vieții internaționale. Parti
dul nostru consideră asemenea deo
sebiri ca ceva normal, firesc, aceasta 
reflectînd, de fapt, creșterea forței 
partidelor, a capacității lor de a ela
bora in mod original soluții adecvate 
condițiilor specifice, de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea marilor' 
probleme ale lumii contemporane. 
De aceea, 
bliniat in 
birile de 
sau alta 
în nici un 
tea, prietenia dintre țările socialis
te. Pe primul plan trebuie pus ceea 
ce unește țările socialiste și este fun
damental — orînduirea comună, țelu
rile supreme ale socialismului și co
munismului, ideologia materialismu
lui dialectic și istoric. Pentru Parti
dul Comunist Român, a nu contribui 
cu nimic la ascuțirea divergentelor,

partidul nostru a sub-
• permanentă că deose- 
vederi într-o problemă 

nu trebuie să afecteze 
fel colaborarea, solidarita-

a nu participa 
chetarea unor 
totul pentru 
constituie norme programatice, 
tuate cu fermitate și claritate de con
gresele partidului.

în concepția partidului nostru, pro
blemele relațiilor dintre țările so
cialiste, ale întăririi unității lor au 
o deosebită importanță, pentru că de 
acestea depind întărirea socialismu
lui in lume, creșterea rolului și in
fluenței sale asupra vieții internațio
nale. Țărilor socialiste le revine, ast
fel, misiunea de înaltă răspundere 
de a demonstra superioritatea socialis
mului atît pe planul construcției in
terne, al edificării noii orînduiri, eli
berate de orice exploatare și asupri
re, libere, democratice și prospere, 
care să asigure înflorirea personali
tății umane, fericirea întregului 
popor, cît. și pe planul relațiilor in
ternaționale. In opoziție cu trăsătu
rile relațiilor impuse de imperialism, 
relații bazate pe inegalitate, pe do
minație, pe asuprirea și spolierea ce
lor mai slabi 
ternici, țările 
să afirme cu 
raporturi, de 
echitate, care 
lor dreptul de a decide în mod in
dependent și suveran asupra proprii
lor ..destine, de a. fi. stăpîne pe bogă
țiile naționale și a le folosi pentru 
progresul și prosperitatea lor. Expe
riența acumulată, viața însăși au im
pus, ca principii fundamentale ale 
relațiilor dintFe țările socialiste, res
pectul independenței și suveranității 
naționale, egalitatea in drepturi, nea
mestecul în treburile interne, avan
tajul reciproc și întrajutorarea tovă
rășească, solidaritatea internațională. 
Sint principii pe care România le 
așază cu fermitate, in mod Imuabil, 
la baza relațiilor sale cu toate sta
tele socialiste și pentfu a căror apli
care in viată partidul nostru acțio
nează cu neslăbită consecventă.

Pe această temelie s-au dezvoltat 
puternic raporturile multilaterale ale 
tării noastre cu celelalte țări socia
liste. Constituie un motiv de legitimă 
satisfacție faptul că România arc și

de către cei mai pu- 
socialiste sînt chemate 
putere un tip nou de 
deplină egalitate și 
să asigure popoarelor

socialiste
dezvoltă bune relații cu absolut toate 
țările socialiste, fără excepție. Expe
riența țării noastre are astfel o va
loare de exemplu, confirmînd, pe 
viu, că este pe deplin posibil să exis
te asemenea relații între toate țările 
socialiste. în cei 35 de ani care 
au trecut de la eliberare, conlu
crarea in opera de construcție so
cialistă a cunoscut o continuă am
plificare, oferind astăzi un tablou 
deosebit de bogat și dinamic. Este 
semnificativ astfel faptul că, în 
condițiile în care relațiile de colabo
rare s-au extins de la an la an 
cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, pon
derea țărilor socialiste în volumul 
schimburilor noastre externe repre
zintă în prezent 47 la sută. De o deo
sebită importantă este construirea in 
comun a unor grandioase obiective, 
cum sînt complexele hidroenergetice 
româno-iugoslave de pe Dunăre, 
Porțile de Fier I și Porțile de Fier 
II, sistemul hidroenergetic româno- 
bulgar Turnu Măgurele-Nicopole, 
complexul hidrotehnic de la Stînca- 
Costești de pe Prut, realizat în cola
borare cu Uniunea Sovietică, nume
roase alte obiective economice con
struite în conlucrare pe teritoriul 
României și în alte țări socialiste. 
La acestea se adaugă specializarea 
și cooperarea în producție în sectoa
re și ramuri de cea mai mare im
portanță pentru dezvoltarea econo
mică, extinderea colaborării tehnico- 
științifice și culturale, multiplicarea 
schimburilor de experiență in toate 
sectoarele construcției socialiste.

Numărindu-se printre țările fonda
toare ale C.A.E.R., România partici
pă intens la activitatea acestei orga
nizații. întemeiată pe deplină egali
tate, avantajul reciproc și liberul 
consimțămint, pe respectarea dreptu
rilor ’ suverane ale fiecărui stat in 
conducerea și planificarea propriei 
economii naționale, în dezvoltarea 
proprietății socialiste unice și indivi
zibile, colaborarea în cadrul C.A.E.R. 
este menită să contribuie la moderni
zarea forțelor de producție în fiecare 
tară membră, la înflorirea multila
terală a economiilor naționale, la 
egalizarea nivelurilor de dezvoltare
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economică ale statelor respective. 
Subliniind necesitatea orientării tot 
mai ferme a activității C.A.E.R. în 
direcția coordonării planurilor econo
mice, satisfacerii necesităților de ma
terii prime, combustibil și energie 
ale țărilor membre, adincirii și spe
cializării în producție, intensificării 
cooperării științifice și tehnice, a 
perfecționării formelor de activitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Me
sajul 
liare 
rîrea 
viitor 
tatea 
greșului economic și social al 
ror statelor.

în același timp, s-a dezvoltat 
tinuu colaborarea României cu 
lalte țări socialiste pe plan interna
țional, în promovarea și afirmarea 
idealurilor de pace, independență și 
progres ale tuturor popoarelor. Se 
știe că pacea, dezarmarea, progresul 
tuturor popoarelor au- constituit din- 
totdeauna țeluri supreme ale luptei 
comuniștilor. Iată de ce partidul nos
tru consideră că cu atît mai mult 
astăzi le revine țărilor socialiste mi
siunea de a-și uni eforturile pentru 
consolidarea cursului spre destindere, 
pentru înfăptuirea dezarmării, pen
tru făurirea unei lumi a păcii, fără 
arme și fără războaie.

In acest spirit își dezvoltă România 
socialistă relațiile de prietenie, soli
daritate 
cu toate 
entare a 
validată 
niat în .____ ___
Nicolae Ceaușescu, partidul și statul 
nostru vor acționa cu neslăbită con
secvență și in viitor în această 
direcție, cu convingerea fermă că 
aceasta slujește intereselor vitale ale 
poporului român, ale celorlalte po
poare care făuresc noua orînduire, 
întăririi unității lor. sporirii forței 
socialismului în ansamblu, creșterii 
rolului și contribuției sale la edifi
carea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

adresat recentei sesiuni jubi- 
a C.A.E.R., a reafirmat hotă- 
României de a-și aduce și in 
întreaga contribuție la activi- 
organizației, în interesul pro- 

tutu-

con- 
cele-

și colaborare multilaterală 
tarile socialiste. Este o ori
cărei justețe a fost pe deplin 
de viată. Așa cum a subli- 
repetate rînduri tovarășul

Dumitru ȚINU

Președintele
El-Sadat. a primit pe Robert Strauss 
împreună cu un grup de senatori 
americani, aflati în vizită în Egipt. 
Au fost trecute în revistă, cu acest 
prilej — relatează agenția M.E.N. — 
probleme legate de continuarea pro
cesului de instaurare a păcii in 
Orientul Mijlociu, evoluțiile din 
zonă, precum și relațiile egipteano- 
americane.

ALGER 5 (Agerpres). — La Alger 
au luat sfirșit convorbirile dintre 
Chadli Bendjedid, președintele Al
geriei, secretar general al partidului 
Frontul de Eliberare Națională 
(F.L.N.). și Hafez Al-Assad, președin
tele Siriei, aflat în vizită oficială de 
prietenie in această țară. Cei doi 
șefi de stat — relatează agenția al
geriană de presă A.P.S. — au exami
nat situația din lumea araoă, acor- 
dînd o atenție deosebită evenimen
telor din Orientul Mijlociu, proble; 
melor de interes reciproc, reia V1*'  
bilaterale și altor chestiuni iijtere- 
sînd Algeria și Siria.

în libertate
ALGER 5 (Agerpres). — Guvernul 

algerian a hotărit să pună in liber
tate pe fostul președinte algerian 
Ahmed Ben Bella, a anuntat agen- 

-ția algeriană de presă A.P.S.. citind 
surse oficiale, care precizează că 
această măsură a fost luată cu pri
lejul celei de-a 17-a aniversări a 
independenței Algeriei. Fostul pre
ședinte algerian Ahmed Ben Bella 
a avut, timp de 14 ani, domiciliu 
supravegheat.

Pe de altă parte,. într-o declara
ție făcută agenției France Presse, 
avocatul lui Ben Bella a subliniat 
că măsura se va aplica progresiv. 
El a precizat că Ben Bella se 
în localitatea 
acum înainte 
departamentul respectiv și să 
mească pe oricine dorește.

M'Sila și poate 
să circule liber

află 
de 
în 

pri-

Activități la bordul 
complexului spațial 

„Saliut-6“—„Soiuz-34“
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

Programul de lucru al cosmo- 
nautilor sovietici Vladimir J-,ia- 
hov și Valeri Riumin a cuprins, 
in ultimele zile, efectuarea unor 
aprecieri privind deformările 
care au survenit in corpul labo
ratorului spațial „Saliut-6“ sub 
acțiunea razelor Soarelui care 
încălzesc pereții laboratorului 
numai dintr-o singură parte. 
Studiile s-au realizat cu ajuto
rul unor aparate optice instala
te la bordul lui „Saliut“ si la 
bordul navei cosmice „SoiuZ-.34“.

„Ziua de 3 iulie a fost consa
crată, în majoritatea ei, descur
cării materialelor aduse in șpaclu 
de nava automată de transport 
„Progress-l".

Miercuri, cu ajutorul motoru
lui navei de transport, s-a rea
lizat corectarea traiectoriei com
plexului spațial.
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