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Ieri și-a început lucrările

CONGRESUL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA 
o puternică manifestare a democrației muncitorești, expresie a 
participării active, in strînsă unitate, a clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea si dezvoltarea societății noastre 

socialiste, la înfăptuirea politicii partidului

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor constituie un eveni
ment de mare însemnătate în 
viața social-politică a țării, în acti
vitatea clasei muncitoare, a între
gului nostru popor pentru desfă
șurarea cu succes a operei de 
construcție socialistă în România, 
îmi este deosebit de plăcut să iau 
parte la deschiderea lucrărilor 
acestui important forum al demo
crației noastre muncitorești și să 
vă adresez, cu acest prilej, dum
neavoastră, delegaților și invita- 
ților la Congres, tuturor membri
lor sindicatelor, clasei muncitoare 
și oamenilor muncii din întrea
ga țară, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și 
guvernului, precum și al meu per
sonal, un salut călduros, împreună 
cu cele mai bune urări. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul !“).

Actualul Congres al sindicatelor 
are Ioc la numai trei luni de la 
încheierea cincinalului 1976—1980
— care a marcat o etapă impor
tantă în înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate
— și la începutul noului cincinal, 
ale cărui obiective și sarcini au 
fost stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului. De aceea 
lucrările Congresului vor trebui 
să facă bilanțul drumului parcurs 
în această perioadă, al aportului 
și rolului hotărîtor al clasei mun
citoare in marile transformări pe
trecute în societatea noastră și, in 
același timp, să stabilească obiec
tivele organizațiilor sindicale în 
unirea maselor de oameni ai mun
cii pentru realizarea programului 
de dezvoltare economico-socială 
în perioada 1981—1990, să defi
nească rolul și sarcinile lor in 
noua etapă ce va ridica România 
pe trepte tot mai înalte de civi
lizație și progres. îmi exprim con
vingerea că dezbaterile Congresu
lui,' hotărîrile ce vor fi adoptate
— reflectînd întru totul voința și 
interesele clasei muncitoare, ale 
tuturor celor ce muncesc din țara 
noastră, fără deosebire de națio
nalitate — vor determina ridicarea 
pe un plan superior a activității 
sindicatelor, corespunzător cerin
țelor tot mai mari pe care le pune 

in fața întregului popor înaintarea 
fermă a României pe calea socia
lismului și comunismului. (Aplau
ze puternice).

Dragi tovarăși,
în definirea rolului și răspunde

rilor pe care sindicatele le au 
astăzi în societatea noastră trebuie 
să pornim de la bogatele tradiții 
revoluționare ale mișcării munci
torești, ale clasei noastre munci
toare, care — așa cum se cunoaște
— a pășit pe drumul organizării 
sale încă din prima jumătate a 
secolului trecut începînd cu pri
mele asociații profesionale și de 
întrajutorare constituite la Bucu
rești, Brașov și Timișoara, proce
sul de unire a muncitorimii, pe 
baza acelorași aspirații și interese 
de clasă, a cunoscut o evoluție 
continuă, un moment important 
constituindu-1 înființarea, la 1 oc
tombrie 1872, la București, a „Aso
ciației generale a lucrătorilor din 
România", prima organizație ce a 
unit forțele muncitorești la nivelul 
întregii țări. Asociația generală a 
lucrătorilor din România considera 
pe drept cuvînt că muncitorimea
— ca partea cea mai dinamică, 
mai avansată a întregii națiuni — 
are îndatorirea de a se afla în 
fruntea luptei poporului pentru 
progresul general al societății, 
asumîndu-și conștient, în acest 
scop, sarcini și răspunderi deose
bite. Astfel, intr-un articol-program 
publicat în primul număr al zia
rului „Lucrătorul român" — organ 
al Asociației — se arăta : „O na
țiune trăiește cînd puterile sale 
sînt puse în activitate, lucrează... 
Națiunea românească, marea fa
milie din care facem parte, va 
prospera, va merge înainte către 
bine, va trăi și trăind cu dinsa. 
vom trăi și noi. Și pentru ca să 
ajungem mai iute la acest scop 
mintuitor este de trebuință să ne 
punem braț lingă braț, cuget lingă 
cuget, să ne unim in sfintul lucru, 
să ne înfrățim inimile, să ne aso
ciem puterile". Muncitorimea 
română a legat astfel, încă de la 
începutul organizării sale, cauza 
bunăstării sale de cauza propășirii 
generale a țării, de dezvoltarea ei 
de sine stătătoare pe calea progre
sului economic și social, a inde
pendenței și suveranității. (Aplau
ze puternice, prelungite).

După crearea, în 1893, a Parti
dului Social-Democrat al Munci
torilor din România, întregul pro
ces de organizare și dezvoltare a 
mișcării sindicale din țara noastră 
s-a desfășurat în strînsă legătură 
și conlucrare cu organizația poli
tică revoluționară a proletariatu
lui, căpătînd un tot mai puternic 
caracter de luptă pentru apărarea 
intereselor de clasă ale celor ce 
muncesc. Constituirea, în anul 
1906, a Comisiei Generale a Sindi
catelor din România a pus bazele 
unității de acțiune a mișcării sin
dicale din țara noastră — ceea ce 
a adus o contribuție importantă la 
unirea forțelor clasei muncitoare 
în lupta împotriva exploatării și 
asupririi, pentru apărarea intere
selor fundamentale ale celor ce 
muncesc.

După realizarea statului națio
nal unitar, la 1 decembrie 1918, și 
după crearea Partidului Comunist 
Român, în mai 1921, mișcarea sin
dicală a luat un avînt și mai pu
ternic, unind intr-un singur șuvoi 
activitatea acestor organizații de 
masă ale muncitorimii de pe în
treg cuprinsul țării, ceea ce s-a 
concretizat în hotărîrile primului 
Congres sindical general, ținut la 
Brașov, în toamna anului 1921. Sub 
conducerea partidului revoluționar 
al clasei muncitoare, sindicatele au 
participat activ la toate marile bă
tălii de clasă împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, la lupta an
tifascistă, pentru apărarea demni
tății, libertății și independenței pa
triei. După victoria revoluției de 
eliberare națională și socială s-a 
trecut la reorganizarea mișcării sin
dicale în cadrul sindicatelor revo
luționare unice.

Unitatea clasei muncitoare în 
sindicate a constituit un factor de
terminant pentru realizarea unită
ții politice a clasei muncitoare, pen
tru desfășurarea cu succes a în
tregului proces de transformări re
voluționare și făurire a socialismu
lui în România. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Cu îndreptățită mîndrie ne 
amintim de marile bătălii de cla
să desfășurate imediat după înfăp
tuirea actului istoric de la 23 Au
gust 1944. Urmînd chemarea Parti
dului Comunist Român, clasa mun
citoare, organizată în sindicate u- 
nice, a participat activ la războiul 

dus de întregul popor, alături de 
Uniunea Sovietică și de aliați, con
tra Germaniei hitleriste, pentru e- 
liberarea deplină a țării. în a- 
celași timp, in țară s-au desfășu
rat puternice bătălii pentru demo
cratizarea și refacerea țării, împo
triva reacțiunii și claselor asupri
toare, pentru cucerirea puterii po
litice și trecerea la făurirea orin- 
duirii noi, socialiste. în aceste îm
prejurări, clasa muncitoare s-a do
vedit la înălțimea misiunii sale is
torice de clasă conducătoare a în
tregii națiuni, asigurînd dezvol
tarea economico-socială a țării, li
bertatea și independența naționa
lă a României. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Odată cu lichidarea definitivă 
a exploatării și instaurarea pro
prietății socialiste în întreaga eco
nomie, cu dezvoltarea uriașă a for
țelor de producție, cu marile schim
bări petrecute în structura socială 
a României, s-au schimbat în mod 
radical fizionomia și caracterul 
clasei muncitoare, devenind o clasă 
cu totul nouă, de proprietari de
plini ai mijloacelor de producție, 
de producători și beneficiari a tot 
ceea ce se realizează în societatea 
noastră. Au cunoscut, de asemenea, 
o înnoire profundă țărănimea, in
telectualitatea, celelalte categorii 
sociale, s-a întărit alianța munci- 
torească-țărănească, temelia de ne
clintit a orînduirii noastre noi, s-a 
realizat unitatea, pe baza acelorași 
interese și âppirații, a întregului 
nostru popor, sub conducerea Parti
dului Comunist Român.

în stabilirea obiectivelor și a ro
lului sindicatelor în noile condiții 
social-politice, partidul nostru a 
pornit de la transformarea clasei 
muncitoare din clasă asuprită, lip
sită de mijloace de producție, in cla
să conducătoare a societății, stăpînă 
pe mijloacele de producție, pro
ducătoare și beneficiară, împreună 
cu întregul popor, a tot ce se rea
lizează în România, a întregii bo
gății naționale. în aceste condiții 
s-au schimbat fundamental rolul și 
misiunea sindicatelor. Sindicatele 
au devenit organizații ale proprie
tarilor, producătorilor și beneficia
rilor tuturor bunurilor materiale și 
spirituale. Lor le revine înalta mi
siune și răspundere de organizare 
a clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 

naționalitate, în vederea participă
rii la conducerea tuturor domenii
lor de activitate. Sindicatele sînt 
chemate să asigure îndeplinirea ne
abătută a rolului istoric al clasei 
muncitoare în conducerea societății, 
in asigurarea dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării, în ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, în asigurarea in
dependenței și suveranității națio
nale. Destinul clasei muncitoare, 
bunăstarea sa — sînt destinul și 
bunăstarea întregii națiuni! (A- 
plauze puternice, prelungite).

în acest context trebuie înțeles 
și rolul Partidului Comunist Român 
— partid revoluționar, al clasei 
muncitoare — a cărei Istorică mi
siune constă în asigurarea realiză
rii rolului conducător al clasei 
muncitoare în societate, în înfăp
tuirea neabătută a Programului de 
făurire a unei noi orînduiri — o- 
rînduirea socialistă și comunistă 
în România! (Vii și puternice a- 
plauze). Ca partea cea mai înainta
tă a clasei muncitoare, partidul 
conduce nu în numele, ci împreună 
cu clasa muncitoare, cu întregul 
popor.

Afirmarea și recunoașterea rolu
lui conducător al partidului comu
nist în societatea noastră socia
listă nu diminuează în nici un fel 
rolul sindicatelor sau al altor or
ganizații de masă și obștești; dim
potrivă, activitatea politică a parti
dului duce și trebuie să ducă la 
creșterea roiului acestora în toate 
domeniile de activitate. (Aplauze 
puternice).

în această concepție democratică 
de organizare a vieții politico-so- 
ciale, sindicatele au răspunderi și 
atribuții tot mai largi în înfăptui
rea democrației muncitorești, a au- 
toconducerii și autogestiunii între
prinderilor și instituțiilor. Avînd 
răspunderea directă a organizării 
adunărilor generale ale oamenilor 
muncii, făcind parte nemijlocit din 
toate organele de conducere colec
tivă — de la întreprindere pînă la 
minister și guvern — sindicatele a- 
sigură prezența activă și participa
rea largă a clasei muncitoare, a 
maselor de oameni ai muncii la 
dezbaterea și elaborarea măsurilor 
care privesc înfăptuirea planurilor 
economice, joacă un rol tot mai în
semnat în conducerea tuturor do
meniilor vieții noastre economice 
și sociale, a întregii societăți. Se 
poate spune că în elaborarea poli
ticii interne și externe, în dezvol
tarea economico-socială a țării 
noastre nu există domenii în care 
sindicatele, ca organizații ale oame
nilor muncii, să nu-și exercite rolul 
și atribuțiile de mare însemnătate 
ce le revin în măreața operă de 
făurire a socialismului.

Stimați tovarăși,
Făcînd retrospectiva drumului 

parcurs de patria noastră în con
strucția noii orînduiri. avem tot 
dreptul să privim cu mîndrie mari
le realizări obținute prin munca 
eroică, plină de abnegație, a clasei 
noastre muncitoare, a întregului 
popor. România înfățișează acum, 
la începutul celui de-al 7-lea cinci
nal al său. tabloul unei țări cu o 
economie dinamică, cu o viață so

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul finanțelor și coordonării al

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit luni pe Ghulam Ishaq 
Khan, ministrul finanțelor și coordo
nării al Republicii Islamice Pakistan, 
care participă, in fruntea unei dele
gații, la lucrările celei de-a Vil-a se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-pakistaneze de coopera
re economică și tehnico-știintifică ce 
se desfășoară la București. 

cială tot mai înfloritoare. Realizăm 
astăzi o producție industrială de 48 
de ori mai mare și un venit națio
nal de 14 ori mai mare decît in 
perioada dinainte de cel de-al 
doilea război mondial. Mari succese 
s-au obținut în toate domeniile in 
cincinalul 1976—1980, ca și în în
tregul deceniu pe care l-am în
cheiat de curînd. în ultimii zece 
ani, producția industrială globală a 
crescut de - 2,9 ori, iar producția 
netă de 3 ori, valoarea globală a 
producției agricole a înregistrat o 
sporire de circa 1,6 ori, volumul 
comerțului exterior s-a mărit de 5 
ori. Ca urmare a acestei intense 
dezvoltări economice, veniturile 
bănești ale populației au crescut, în 
perioada respectivă, de 2,3 orf. iar 
veniturile din fondurile sociale de 
consum pe o familie s-au dublat. 
Statul a cheltuit de circa două ori 
mai mult pentru învățămînt și să
nătate. în acest deceniu s-au con
struit circa 1 600 000 de locuințe 
pentru oamenii muncii.

Merită subliniat faptul că în 
cincinalul 1976—1980 s-a realizat 
țea mai puternică sporire a venitu
rilor populației din întreaga pe
rioadă a construcției socialiste. Ast
fel, retribuția medie nominală a 
crescut de la 1 595 lei lunar. în 1975. 
la 2 238 lei în 1980, iar retribuția 
reală a sporit, pe întregul cincinal, 
cu 29 la sută, față de 18—20 la sută 
cit se prevăzuse inițial. în același 
timp, pensia medie nominală de 
asigurări sociale a crescut, în cinci
nalul trecut, cu circa 26 la sută, 
de sporuri mari beneficiind. în pri
mul rînd, pensionarii cu pensii mai 
mici. De asemenea, au fost majo
rate pensiile I.O.V.R., pensiile mi
litare, ale membrilor cooperativelor 
meșteșugărești, precum și pensiile 
a peste 1,2 milioane de țărani coo
peratori. începînd de la 1 ianuarie 
1978 s-a instituit sistemul de pensii 
pentru țăranii din zonele necoope- 
rativizate, în care sînt cuprinși 
155 000 de țărani. S-au majorat, de 
asemenea, alocațiile pentru copii, 
în medie cu 25,5 la sută.

în cursul cincinalului trecut au 
continuat să se dezvolte puternic 
învățămîntul, știința și cultura, au 
fost luate importante măsuri pen
tru dezvoltarea și perfecționarea 
ocrotirii sănătății, s-a lărgit baza 
tehnico-materială a activității de 
turism, de odihnă și tratament bal
near. A fost perfecționată aplicarea 
principiilor socialiste de retribuție 
în raport cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse, s-a introdus princi
piul participării nemijlocite a mun
citorilor la beneficiile întreprinde
rilor sau unităților în care îsi des
fășoară activitatea, s-a asigurat un 
raport echitabil de 1 Ia 5,5 între ve
niturile mari și cele mici, acționin- 
du-se ferm pentru înfăptuirea în 
viață a principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Toate aceste înfăptuiri demon
strează că, în societatea , noastră, 
clasa muncitoare, toți oamenii mun
cii beneficiază nemijlocit de tot 
ceea ce se realizează în România, 
că bunăstarea și fericirea lor este 
țelul suprem al întregii politici a 
partidului, esența însăși a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm în România. 
(Aplauze și urale puternice; se

La primire a luat parte tovarășul 
Mihail Florescu, ministru secretar de 
stat la Consiliul Național pentru Ști
ință și Tehnologie, președintele păr
ții române in comisie.

Au fost de față Majid Mufti, prim
adjunct al ministrului pakistanez al 
producției, și Sibte Yahya Naqvi. în
sărcinat cu afaceri ad-interlm al Pa
kistanului in tara noastră.

Oaspetele a inminat tovarășului 

scandează: „Ceaușescu și poporul!"). 
Putem afirma pe drept cuvînt că 
cei ce muncesc sînt adevărații stă- 
pîni ai bogăției naționale, stăpîni 
ai propriului lor destin, liber și 
demn ! Aceasta a devenit posibil 
pentru că în societatea noastră a 
fost lichidată deplin și definitiv ex
ploatarea, că proprietatea socialis
tă și relațiile socialiste de produc
ție asigură o justă și echitabilă re
partiție a venitului național, in 
conformitate cu principiile socialis
mului, cu aportul fiecăruia la dez
voltarea generală a țării și în de
plină concordanță cu normele și 
cerințele eticii și echității socialis
te. (Vii aplauze). în societatea 
noastră munca este izvorul spori
rii avuției naționale, sursa de creș
tere a gradului de civilizație a po
porului, cadrul de afirmare plena
ră a personalității umane ! Noi a- 
plicăm consecvent principiul socia
lismului științific „De la fiecare 
după capacitatea sa, fiecăruia după 
munca sa". Pornim de la princi
piul socialist „Nici muncă fără pîi- 
ne, nici piine fără muncă". (A- 
plauze puternice). în societatea 
noastră nu mai este și nu va mai 
exista niciodată loc pentru asupri
tori, pentru cei ce nu .muncesc ! 
Societatea socialistă și comunistă 
este societatea muncii libere, a oa
menilor liberi, stăpîni pe destine
le lor! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“). Clasa muncitoare, 
întregul popor înțeleg tot mai 
profund că bunăstarea și fericirea 
lor depind nemijlocit de munca și 
eforturile pe care le depun pen
tru sporirea bogăției patriei socia
liste.

Iată de ce doresc ca, și de la 
această înaltă tribună, să aduc 
calde omagii eroicei noastre clase 
muncitoare, care își îndeplinește cu 
cinste și abnegație misiunea istori
că de clasă conducătoare în ope
ra de construcție a socialismului, 
să adresez calde felicitări tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, împreună cu cele 
mai bune urări. (Vii și puternice 
aplauze ; se scandează : „Ceaușescu 
și poporul !“).

Am străbătut un drum lung, a 
trebuit să urcăm piscuri înalte, 
mergind pe căi necunoscute, am a- 
vut de întîmpinat multe greutăți, 
am făcut și greșeli și am avut și 
lipsuri în munca noastră, dar nu 
am dat niciodată înapoi, am mers 
neabătut înainte. Am ajuns la 
realizarea viitorului de aur pe care 
Bolintineanu îl vedea înălțat prin 
secole. Putem spune cu îndreptă
țită mîndrie că generației noastre 
îi revine misiunea istorică de a 
realiza „viitorul de aur" al patriei 
noastre prin transformarea revolu
ționară a întregii societăți, prin zi
direa socialismului și comunismu
lui pe pămîntul României. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Toate remarcabilele realizări ob
ținute sînt rodul înfăptuirii neabă
tute în viață a politicii partidului 
nostru comunist, care aplică crea
tor adevărurile generale ale socia
lismului, concepția materialist-dia- 
lectică la condițiile concrete din 
România, unind și orientînd for-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Republicii Islamice Pakistan
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie cin partea președintelui Repu
blicii Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-Ul-Haq, și a trans
mis un călduros salut și cele mai 
bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a adresat, 
la rindul său, președintelui RepU-
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Înfățișînd bilanțul deosebit de rod
nic al cincinalului 1976—1980 și 
perspectivele insufietitoare ale noii 
etape, configurate de hotărîrile Con
gresului al XII-lea al partidului, 
perspective care își pun cu tărie am
prenta asupra întreg,i vieți politice, 
economice și sociale a patriei noastre, 
raportul arată că sub conducerea în
cercată, clarvăzătoare a partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, clasa muncitoare, 
toți oamenii muncii, întregul popor, 
într-o deplină unitate de voință și ac
țiune, desfășoară o intensă și rodnică 
activitate pentru realizarea planului 
pe 1981, a obiectivelor noului cinci
nal, în care România va parcurge 
drumul istoric de la stadiul de țară 
socialistă în curs de dezvoltare la cel 
de tară mediu dezvoltată, ceea ce va 
asigura progresul general al societății 
noastre, creșterea substanțială a gra
dului de civilizație materială și spiri
tuală a poporului.

Desfășurindu-și lucrările în preajma 
sărbătoririi celei de-a 60-a aniversări 
a Partidului Comunist Român. Con
gresul U.G.S.R. aduce un fierbinte și 
profund omag.u gloriosului partid co- 

, munist. care, în cele șase decenii de 
luptă și victorii, a condus clasa mun
citoare, poporul român spre înfăp
tuirea idealurilor de libertate națio
nal și socială, spre progresul multila
teral al tării și ridicarea bunăstării 
tuturor celor ce muncesc și trăiesc in 
patria noastră socialistă.

înfăptuind cu avînt și abnegație 
politica partidului, poporul nostru, 
însuflețit de exemplul eroic al clasei 
muncitoare, clasa conducătoare a so
cietății, a dobîndit în cincinalul re
cent încheiat succese deosebite in 
făurirea unei economii puternice, di
namice, armonioase. în creșterea sus
ținută a avuției naționale. Pe baza dez
voltării impetuoase economico-sociale 
a patriei, nivelul de trai, calitatea 
vieții au înregistrat cele mai mari 
creșteri din întreaga istorie a con
strucției socialiste a tării.

Organizînd și conducînd cu înțelep
ciune opera de edificare socialistă, in 
strînsă legătură cu poporul si pentru 
popor, partidul nostru a manifestat și 
manifestă o preocupare deosebită pen
tru dezvoltarea și adîncirea continuă 
a democrației socialiste, pentru lăr
girea cadrului organizat de partici
pare nemijlocită, în condițiile de 
deplină egalitate, a tuturor oamenilor

participante activeSindicatele
la înfăptuirea autoconducerii muncitorești, 

a autogestiunii economico-financiare

sis- 
de- 

tara 
pu-

O expresie vie a creșterii rolului 
si responsabilității clasei muncitoare 
în conducerea societății, a ridicării 
conștiinței sale politice și ideologice, 
a gradului de pregătire profesională, 
științifică și culturală o constituie 
afirmarea tot mai viguroasă a auto
conducerii muncitorești
rWWl de covîrșitdâfe importanță 

în- întreaga activifăth. ecnndtnidft-sOL 
câală'a tării, in lărgirea democrației 
muncitorești îl are instituționallzarea 
organismelor de oonducere colectivă 
la toate nivelurile economiei națio
nale. a adunărilor generale ale oa
menilor muncii, ca foruri supreme 
ale autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii economico-financiare. 
Ele asigură cadrul optim de partici
pare efectivă, directă, a clasei mun
citoare. a tuturor oamenilor muncii 
la dezbaterea problemelor dezvoltă
rii noastre, la conducerea economiei 
naționale, a întregii societăți. în 
temui democrației socialiste, al 
mocratiei muncitorești din 
noastră un rol și loc de largă și 
ternică afirmare îl au sindicatele, 
exponente ale intereselor oamenilor 
muncii. în calitatea lor de proprie
tari. producători și beneficiari ai 
avuției naționale. în această perioa
dă ele au fost învestite cu noi și im
portante răspunderi și atribuții, care 
le-au deschis un cîmp și mai larg 
de manifestare, de participare direc
tă la autoconducerea muncitorească, 
la dezbaterea și rezolvarea tuturor 
problemelor majore ale dezvoltării 
societății noastre. Sindicatele își au 
reprezentanți în guvernul țării. în 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii, in conducerea ministerelor și 
altor organisme centrale și locale. în 
organele puterii de stat. în conduce
rile întreprinderilor și instituțiilor.

Păstrindu-și întreaga autonomie ca 
organizații de masă, sindicatele par
ticipă, în organele de conducere co
lectivă în care sînt reprezentate, la

în centrul activității sindicatelor, 
unirea eforturilor oamenilor muncii 

pentru îndeplinirea exemplară a planurilor 
de dezvoltare economico-socială a țării

Sindicatele — se arată în raport — 
au pus in centrul activității lor uni
rea Și mobilizarea eforturilor oame
nilor muncii pentru îndeplinirea și 
depășirea planurilor de dezvoltare 
economico-socială a țării, au parti
cipat activ la toate acțiunile inițiate 
de conducerea partidului, pentru 
sporirea producției și creșterea efi
cienței economice, aducindu-și o im
portantă contribuție la realizarea 
obiectivelor stabilite de partid. Ac- 
ționînd în spiritul indicațiilor secre
tarului general al partidului, organele 
sindicale și-au mutat centrul de greu
tate al întregii lor activități in în
treprinderi și instituții, în mijlocul 
oamenilor muncii.

Participante active la marea între
cere socialistă la scară națională, ini
țiată și condusă de partid, răspun- 
zind direct de organizarea întrecerii 
în întreprinderi și pe ramuri de pro
ducție, sindicatele și-au adus contri
buția la reducerea cheltuielilor și eco
nomisirea de materii prime, materia
le, energie și combustibil, creșterea 
continuă a producției agricole vege
tale și animale, îmbunătățirea activi
tății din transporturi și prestările de 
servicii, la ridicarea nivelului calita
tiv al activității din toate ramurile 
și sectoarele economiei naționale.

Pentru cele mai bune rezultate ob
ținute în întrecerea socialistă, anual, 
conducerea de partid și de stat a 
acordat unor județe, municipii, orașe, 
întreprinderi, institute de cercetare, 
proiectare titlul de fruntaș pe țară și 
înalte ordine ale Republicii Socialiste 
România, iar din partea Consiliului 
Central al U.G.S.R. steagul roșu și di
plome de onoare. De asemenea, anual, 
între 160 și 190 mii de oameni ai 
muncii care au obținut realizări deo
sebite în producție au primit din 
partea comitetelor sindicatelor și con
siliilor oamenilor muncii titlul și in
signa de fruntaș în întrecere, precum 
și alte stimulente morale și materiale. 

muncii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, la conducerea 
activității economico-sociale a între
gii societăți.

în conștiința clasei muncitoare, a 
întregului popor, se subliniază in ra
port, mărețele realizări în construc
ția socialistă din ultimii 16 ani se 
identifică cu numele și personalita
tea conducătorului partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înnoitor și dinamizator al 
gîndirii și practicii revoluționare, 
secretarul general al partidului a îm
bogățit tezaurul socialismului științi
fic cu noi teze și idei, de profundă 
originalitate, pe care le-a aplicat în 
mod creator la condițiile specifice tă
rii noastre, a perfecționat sistemul de 
conducere și organizare a economiei, 
a imprimat un spirit nou democrației 
în viata societății, a promovat ferm 
înaltele principii ale umanismului so
cialist. ale eticii și echității socialiste, 
a mobilizat efortul creator al între
gului popor în construirea unei Româ
nii puternice, moderne, capabilă să-și 
valorifice cit mai eficient potențialul 
material și uman, să-și apere inde
pendenta și suveranitatea națională.

Referindu-se la activitatea desfă
șurată de organele și organizațiile 
sindicale în perioada de la ultimul 
congres al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, raportul menționează că a- 
cestea și-au sporit capacitatea poli
tică, organizatorică și educativă, al’ 
acționat cu răspundere pentru a-și 
îndeplini în mai bune condiții rolul 
și atribuțiile care le revin ca cea 
mai largă organizație de masă a cla
sei muncitoare, a oamenilor muncii.

Adunările și conferințele sindicale 
de dări de seamă și alegeri care au 
precedat Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România — des
fășurate într-un climat de înaltă 
răspundere și exigență muncitoreas
că — au constituit un prilej de cu
prinzătoare și temein'că analiză a ac
tivității organelor și organizațiilor 
sindicale de la toate nivelurile, in 
spiritul documentelor Congresului al 
XII-lea al partidului, al cuvintărilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și al 
Tezelor Consiliului Central pentru 
Congresul U.G.S.R., de angajare pu
ternică a sindicatelor la înfăptuirea 
mărețelor obiective stabilite de par
tid pentru noua etapă în care a pă
șit țara noastră.

elaborarea și înfăptuirea hotărîrilor 
și deciziilor privind activitatea eco
nomică, socială și politico-educativă, 
acționind pentru împletirea armo
nioasă a intereselor generale ale so
cietății cu cele ale oamenilor muncii.

După cum este cunoscut, organelor 
sindicale li ș-a încredințat de către 
partid importanta sarcină de a con- ,
dtfca consiliile de control munclto- în raport se exprima cele maî-vii

..............-••• - .X 8i «o- mulțumiri, adinca recunoștință a sin-resc al activității economice; și so
ciale, element principial nou, care 
exprimă, in esență, dreptul și înda
torirea sindicatelor de a organiza con
trolul oamenilor muncii asupra mo
dului în care se înfăptuiesc în în
treprinderi directivele partidului și 
se aplică legile statului nostru.

Examinarea exigentă, responsabilă 
a modului în care sindicatele parti
cipă la înfăptuirea autoconducerii 
muncitorești, a autogestiunii econo- 
mico-financiare impune recunoaște
rea deschisă, autocritică a existenței 
unor - serioase neajunsuri în activi
tatea multor organe și organizații 
sindicale.

Realizarea unei noi calități și efi
ciente superioare a întregii activități 
economico-sociale, obiectiv funda
mental al noului cincinal, se subli
niază în raport, pune în fața organe
lor și organizațiilor sindicale sarcina 
de a-și spori contribuția, de a ac
ționa ca o forță tot mai activă în ca
drul autoconducerii muncitorești. 
Pentru a se realiza acest deziderat 
se impune în primul rînd creșterea 
calitativă a propriei lor activități, 
adaptarea și perfecționarea continuă 
a formelor și metodelor de muncă, 
dezvoltarea răspunderii colective și 
individuale a membrilor organelor 
sindicale, mobilizarea energiilor și 
capacităților numerosului activ al 
sindicatelor la o participare actiVă, 
plină de răspundere, la realizarea 
sarcinilor ce revin organizațiilor sin
dicale.

în raport se arată că, în cincinalul 
trecut, sindicatele și-au adus o însem
nată contribuție la ampla acțiune 
inițiată de conducerea partidului pen
tru dezvoltarea creației științifice și 
tehnice de masă din cadrul Festiva
lului național „Cîntarea României".

O preocupare sporită au manifestat 
sindicatele pentru pregătirea șl per
fecționarea forței de muncă. Consiliul 
Central si comitetele uniunilor sindi
catelor au conlucrat cu Ministerul 
Educației și învățămintului. Ministe
rul, Muncii, ministerele economice și 
U.T.C. la elaborarea și aplicarea re
glementărilor privind îmbunătățirea 
învățămintului liceal și profesional, 
organizarea de controale, analize și 
stabilirea de măsuri. în sprijinul ri
dicării nivelului de cunoștințe profe
sionale ale oamenilor muncii.

Evidențiind aportul sindicatelor la 
înfăptuirea obiectivelor economice, 
raportul relevă, in același timp, că în 
activitatea sindicatelor persistă încă 
numeroase neajunsuri.

Pornind de la cerințele obiectivului 
fundamental stabilit de partid pen
tru noua etapă a construcției socia
liste. se menționează în raport, întrea
ga muncă politică, organizatorică șl 
educativă desfășurată de sindicate se 
cere subordonată mobilizării și con
centrării eforturilor oamenilor mun
cii spre realizarea unei noi calități și 
eficiente sporite în toate domeniile 
de activitate. O condiție hotărîtoare 
a înfăptuirii acestui obiectiv esențial 
o constituie aplicarea cu fermitate în 
industrie, ca și în celelalte sectoare 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, așezarea întregii activități pe 
principiile autogestiunii și autofi
nanțării.

împreună cu conducerile unităților, 
cu celelalte organizații de masă, sin
dicatele trebuie să acționeze cu toată 
răspunderea pentru buna organizare 
și desfășurare a Întrecerii socialiste, 
pentru mobilizarea oamenilor muncii 
la realizarea exemplară a prevede-

Rezumat al raportului prezentat de tovarășul CORNEL ONESCU 
președintele Consiliului Central al U. G. S. R.

rilor de plan la producția fizică, netă 
și producția marfă vindută și 
încasată. Pornind de la nevoile eco
nomiei naționale este necesar să se 
pună un accent deosebit pe depășirea 
planului în sectoarele producătoare 
de materii prime și indeosebi a pro
ducției de cărbune și petrol, a pro
ducției agricole vegetale și animale, 
concomitent cu economisirea resurse
lor materiale.

Un obiectiv central al preocupării 
și activității tuturor membrilor de 
sindicat trebuie să-1 constituie ridi
carea calității produselor. în acest 
sens se impune și din partea sindi
catelor o contribuție sporită la ela
borarea, aplicarea și respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor de fabrica
ție, asigurarea la timp a materiilor 
prime și materialelor, la ridicarea 
nivelului de pregătire profesională 
a personalului muncitor.

Importanța deosebită pe care o re
prezintă pentru eponomia națională 
dezvoltarea exportului cere din par
tea sindicatelor mobilizarea energii
lor creatoare șl dezvoltarea răspun
derii colectivelor întreprinderilor care 
au sarcini de export pentru diversi
ficarea producției, sporirea valorii și 
creșterea competitivității mărfurilor 
românești pe piața externă, realiza
rea la termen a tuturor sarcinilor 
contractuale.

înfăptuirea noii revoluții agrare, se 
spune in raport, impune organelor 
sindicale din întreprinderile agricole 
de stat Si stațiunile de mecanizare 
a agriculturii să situeze în centru?

Sindicatele — angajate ferm în îndeplinirea 
Programului de creștere a nivelului de trai 

al oamenilor muncii, de ridicare continuă 
a calității vieții

societăți în care 
se bucure din 
civilizației mate-

în strînsă corelare cu dezvoltarea 
economică, cu sporirea avuției națio
nale. nivelul de trai, calitatea vieții 
au cunoscut în această perioadă 
creșteri deosebite, demonstrînd cu 
putere că tot ce se înfăptuiește în 
patria noastră este destinat ridicării 
bunăstării și fericirii poporului nos
tru. realizării unei 
toti membrii ei să 
plin de cuceririle 
riale si spirituale.

După cum este cunoscut, în con
cordanță cu prevederile programului 
de creștere a nivelului de trai, sta
bilit de conducerea partidului si 
statului nostru, la 1 decembrie 1980 
s-a încheiat acțiunea de majorare a 
retribuțiilor tarifare ale tuturor celor 
peste 7,3 milioane de oameni ai 
muncii prevăzută pentru cincinalul, 
1976—1980.

dicatelor, a tuturor oamenilor mun
cii fată de Partidul Comunist Ro
mân. fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru grija permanentă 
si înalta răspundere cu care acțio
nează în vederea creșterii susținute 
a nivelului de trai material și spiri
tual al clasei noastre muncitoare, al 
întregului popor.

în continuare se arată că, în pe
rioada ce a trecut de la Congresul 
din aprilie 1976, Consiliul Central al 
U.G.S.R., ........
sindicale 
sporită la înfăptuirea politicii socia
le a partidului și statului nostru, au 
participat activ la elaborarea si în
făptuirea ansamblului de măsuri pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor 
muncii. Prin colective organizate de 
Consiliul Central, uniunile pe ra
muri. consiliile teritoriale și alți 
factori cu răspunderi în acest dome
niu a fost sprijinit un număr în
semnat de unități economice din ra
murile mine, petrol, geologie, energie 
electrică, chimie, construcții de ma
șini, metalurgie, economia forestie
ră și materiale de construcție, 
șantiere de construcții etc. in vede
rea stabilirii și aplicării de măsuri 
menite să conducă la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață.

în numeroase unități din ramurile 
chimie, metalurgie, construcții de 
mașini, materiale de construcții, mine 
s-au introdus noi tehnologii și siste
me de captare și epurare a gazelor, 
a noxelor, s-a realizat mecanizarea 
unor operații grele ce solicitau un 
efort fizic mare, s-au diminuat zgo
motul și vibrațiile, s-au asigurat o mai 
bună întreținere și funcționare a uti
lajelor și instalațiilor de ventilație.

O mare atenție s-a acordat folosi
rii eficiente a celor peste 10,5 miliarde 
lei alocați. în ultimii cinci ani, prin 
planul de stat pentru aplicarea mă
surilor de tehnica securității muncii 
și asigurarea echipamentului de pro
tecție și de lucru. Sindicatele au ur
mărit cu mai multă responsabilitate 
realizarea măsurilor stabilite pentru 
îmbunătățirea propagandei de protec
ția muncii, au pus în dezbaterea gru
pelor sindicale, a adunărilor generale 
ale oamenilor muncii cauzele care au 
generat accidente, abaterile de la 
disciplina muncii și de la normele 
de tehnica securității.

Consiliul Central al U.G.S.R. îm
preună cu Ministerul Comerțului In-

organele și organizațiile 
și-au adus o contribuție

Activitatea politică și cultural-educativă 
a sindicatelor la nivelul cerințelor formării omului nou, 

constructor conștient și devotat al socialismului 
și comunismului în România

Avînd drept călăuză programul 
ideologic al partidului. Consiliul Cen
tral, uniunile pe ramură, organele 
teritoriale și sindicatele au desfășu
rat, în perioada dint.-e cele două 
congrese, o muncă mai susținută pen
tru formarea omului nou, cu înalte 
trăsături politice și morale, cu o 
comportare demnă in muncă, familie 
și societate, constructor conștient și 
devotat al socialismului și comunis
mului in România.

Sub directa îndrumare a organelor 
și organizațiilor de partid, sindicatele 
au desfășurat o amplă activitate de 
popularizare, însușire și aplicare în 
viată, de către fiecare om al muncii, 
a ideologiei și politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
a ideilor de o inestimabilă valoare 
teoretică și practică cuprinse în opera 
secretarului general al partidului.

Consiliul Central al U.G.S.R.. uniu
nile sindicatelor și consiliile teritoria
le au organizat la nivel republican, 
pe ramură, teritorial și în marile uni- 

activitătii lor instaurarea în aceste 
unităti a unei discipline industriale, 
mobilizarea colectivelor de muncă 
pentru buna pregătire și desfășura
re a campaniilor agricole, efectuarea 
la timp și de calitate a tuturor lu
crărilor in vederea sporirii continue 
a producției, vegetale și animale.

în concordanță cu prevederile Legii 
privind investițiile, adoptată de către 
Marea Adunare Națională, cu orien
tările stabilite de conducerea parti
dului și statului în acest domeniu, 
sindicatele vor trebui să acționeze 
pentru concentrarea forțelor in ve
derea terminării lucrărilor începute 
si atingerea în cel mai scurt timp 
a parametrilor proiectați, să mobili
zeze colectivele din întreprinderile 
de construcții și unitățile producă
toare de utilaje tehnologice pentru 
realizarea integrală și la termenele 
stabilite a tuturor obiectivelor de 
investiții planificate în acest cincinal.

Referindu-se la necesitățile tot mai 
mari pe care le ridică pregătirea 
forței de muncă, raportul arată că 
sindicatele. în colaborare cu organi
zațiile U.T.C. și comisiile femeilor, 
trebuie să-și aducă o contribuție 
sporită la elaborarea si înfăptuirea 
programelor de pregătire și perfec
ționare profesională, la buna desfă
șurare a cursurilor, la organizarea 
practicii și integrarea în producție a 
noilor contingente muncitorești, să 
asigure un control sistematic asupra 
modului cum sint respectate preve
derile legislației în acest important 
domeniu de activitate.

terior și Centrocoop au acționat pen
tru înființarea de noi cantine, dez
voltarea și buna funcționare a celor 
existente, îmbunătățirea calității me
niurilor și diversificarea acestora, 
înființarea de gospodării-anexă pe 
lingă cantine,

în perioada la care se referă ra
portul. sindicatele au organizat tri
miterea Ia tratament și odihnă în sta
țiunile balneo-climaterice a peste 2,4 
milioane de oameni ai muncii, din 
rîndul cărora o însemnată pondere 
au avut-o oamenii muncii din unită
țile miniere, întreprinderile siderur
gice și construcții de mașini. Fon
duri însemnate, provenite din coti
zațiile membrilor de sindicat, au fost 
alocate de către Consiliul Centră! 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
bazși .proprii de tratament balnear și 
odihnă, care, cuprinde în prezent 12 
unități du aproape zece mii de locuri, .- 
dintre care jumătate au fost date în 
folosință în cincinalul 1976—1980.

Au fost alocate, din fondurile sin
dicatelor, aproape 440 milioane lei 
pentru construirea unor case de cul
tură. cluburi, creșe, grădinițe de co
pii și alte obiective social-culturale.

Acționind. în strînsă colaborare eu 
celelalte organizații de masă și obș
tești, în cadrul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, sindicatele și-au 
adus în această perioadă o contribu
ție sporită la organizarea și desfă
șurarea controlului oamenilor mun
cii asupra domeniilor de larg interes 
social prevăzute de lege.

O atenție deosebită au acordat or
ganele sindicale controlului asupra 
aprovizionării populației, cu precă
dere a centrelor muncitorești și con
sumurilor colective, urmărindu-se re
partizarea echitabilă în teritoriu a 
fondului de marfă, buna păstrare și 
gospodărire a produselor, perfecțio
narea organizării -și funcționării uni
tăților de desfacere.

în continuare în raport se arată că 
Consiliul Central a participat nemij
locit la elaborarea și aplicarea co
rectă a legilor și actelor normative 
care reglementează condițiile de mun
că și de viață ale personalului mun
citor, s-a preocupat de perfecționa
rea conținutului contractelor colecti
ve. Sindicatele au sprijinit instruirea 
și buna funcționare a comisiilor de 
judecată, în Vederea îndeplinirii ro
lului ce-1 au ca organe obștești de 
influențare și jurisdicție a muncii, au 
intensificat 
de aplicare 
muncii.

Raportul 
desfășurată 
social nu s-a ridicat peste tot la ni
velul sarcinilor trasate de conduce
rea partidului și al eforturilor finan
ciare ce se fac în această direcție.

Subliniind că în actualul cincinal 
vor crește in continuare veniturile 
provenite din muncă, cit și cele care 
se obțin din fondurile sociale de con
sum, raportul arată că. însuflețite de 
marile obiective stabilite de partid 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce mun
cesc, sindicatele se angajează să ac
ționeze cu toată fermitatea pentru 
aplicarea în viață a Programului 
partidului de creștere a nivelului de 
trai și ridicare continuă a calității 
vieții adoptat de cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R.

controlul asupra modului 
a prevederilor legislației

apreciază că activitatea 
de sindicate în domeniul

tăți economice consfătuiri, schim
buri de experiență, sesiuni tehnico- 
științifice, simpozioane în sprijinul 
realizării sarcinilor de plan.

Festivalul național „Cîntarea Româ
niei", conceput și inițiat de secretarul 
general al partidului, a dat un pu
ternic imbold întregii activități poli
tico-educative, afirmării talentelor 
creatoare ale poporului nostru, atît 
pe planul muncii, al creației tehni
ce, cit și al celei artistice. Folosind 
cadrul asigurat de această amplă și 
cuprinzătoare manifestare, sindicate
le au acordat o atenție sporită ridi
cării nivelului de cunoștințe tehnico- 
științifice și profesionale, răspîndirii 
în rîndul maselor a noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii românești și 
universale, organizării și desfășu
rării propagandei și informării teh- 
nico-economice.

Putem, de asemenea, raporta con
gresului că in această perioadă sin
dicatele și-au sporit preocuparea 

pentru folosirea mai judicioasă a ba
zei materiale de care dispun, pentru 
perfecționarea activității . instituțiilor 
culturale. în cele 250 case de cultură 
și cluburi muncitorești și în cele pes
te 3 000 de biblioteci sindicale cen
trale se organizează un număr mare 
de acțiuni de educație politică, știin
țifică și de cultură generală.

Analizind exigent activitatea politi- 
co-educativă și cultural-artistică des
fășurată de sindicate trebuie spus că 
pe lingă rezultatele bune mai» există 
și destule neajunsuri. Nu peste tot 
rezultatele muncii politico-educative 
s-au reflectat într-o atitudine înain
tată față de muncă, în gospodărirea 
cu grijă a bunurilor materiale încre
dințate de societate colectivelor din 
întreprinderi. într-o conduită respon
sabilă in viată socială. în. apărarea și 
dezvoltarea proprietății socialiste.

Aceasta se datorește faptului că 
multe organe sindicale din întreprin
deri și la nivel teritorial nu desfă
șoară o activitate cultural-educativă 
permanentă, în strînsă legătură cu 
problematica majoră a întreprinderi
lor. a colectivelor de muncă, nu pun 
întotdeauna accentul pe conținutul 
manifestărilor, nu folosesc formele 
cele mai interesante, mai atractive

Cu privire la educația fizică și sport
In lumina prevederilor programului 

aprobat de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C, al P.C.R., sindicatele au 
manifestat in această perioadă o 
preocupare sporită pentru dezvolta
rea activității de educație fizică, tu
rism. a sportului de masă și de per
formantă.

în cadrul manifestărilor organizate 
în marea competiție sportivă ,,Da- 
ciada" au fost promovate forme 
simple, de largă accesibilitate ca : 
gimnastica la locul de muncă, turis
mul de masă sub forma drumețiilor, 
excursiilor și serbărilor cimpenești, 
acțiunile cultural-sportive desfășura
te la sfirșit de săptămînă, campiona
tele asociațiilor și cupele pe ramu
ră de producție, crosurile de masă 
si altele.

La sportul de performanță partici
pă peste 6 000 de secții afiliate la 32 
ramuri de sport, numeroase din ele 
activînd în diviziile naționale și în 
campionatele de nivel republican, 
ceea ce face ca în prezent sportul 
muncitoresc să dețină o însemnată

Creșterea capacității organizatorice, 
îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă 

ale organelor și organizațiilor sindicale
Sindicatele - au cunoscut, în pe

rioada de la congresul precedent, o 
continuă sporire a capacității lor 
de Cuprindere, organizare și mobili
zare a maselor de oameni ai muncii. 
Numărul membrilor de sindicat a 
crescut in ultimii cinci ani cu mai 
mult de un milion, ridicindu-se în 
prezent la peste 7 milioane. Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Republi
ca Socialistă România cuprinde in 
rîndurile el 13 uniuni pe ramuri la 
care sint afiliate 10 900 de sindicate 
organizate pe întreprinderi, instituții, 
grupe de unități economico-sociale si 
în comune, precum și 510 consilii 
județene, municipale, orășenești, co
munale și similare, asigurînd, prin 
această structură și întreaga sa 
activitate, unitatea de voință si 
acțiune a tuturor organelor și 
organizațiilor sindicale. îmbinarea 
intereselor membrilor de sindicat cu 
cele ale întregii societăți. Corespun
zător sarcinilor stabilite de congre
sul din 1976, organizarea sindicatelor 
a fost pusă de acord cu structura 
unităților economice și sociale.

O sporită și permanentă atenție a 
acordat Consiliul Central dezvoltării 
si adîncirii democrației muncitorești 
în activitatea sindicatelor. La toate 
nivelurile structurii organizatorice a 
U.G.S.R. s-a pus accentul pe strîn- 
gerea continuă a legăturii organe
lor sindicale cu masele largi de oa
meni ăi muncii, s-au îmbunătățit, di
versificat formele de consultare a 
personalului muncitor în problemele 
de importanță majoră, asigurindu-se 
ca principalele hotăriri și măsuri 
adoptate de Consiliul Central, de co
mitetele uniunilor pe ramuri si con
siliile teritoriale să se întemeieze pe 
aportul maselor, pe propunerile, pă
rerile și observațiile acestora.

Consiliul Central. Comitetul și Bi
roul Executiv au pus în mod ferm 
la baza activității lor principiile de
mocrației muncitorești, ale muncii și 
conducerii colective.

O atenție sporită a acordat Consi
liul Central muncii de selecționare, 
promovare, pregătire și educare a ca
drelor sindicale. Avind un permanent 
și prețios sprijin din partea partidu
lui, organele sindicale au promovat 
în rîndurile lor oameni cu o bună 
pregătire profesională, politică și 
ideologică, cu autoritate și prestigiu 
in rindul maselor.

Raportul relevă totodată unele 
neajunsuri manifestate în activitatea 
organizatorică, stilul și metodele de 
muncă ale organelor și organizațiilor 
sindicale, care nu s-au ridicat peste 
tot la nivelul cerințelor. Deși ritmul 
impetuos al vieții economice și sociale 
impune o permanentă înnoire și di
versificare a formelor și metodelor 
de lucru, o continuă adaptare a aces
tora la necesități, comitetele sindica
telor din unele întreprinderi si insti
tuții. birourile executive ale unor 
consilii teritoriale și uniuni pe ramu
ră n-au dovedit suficient spirit com
bativ și inițiativă în rezolvarea multi
plelor probleme cu care se confruntă 
colectivele din unele unităti eco
nomice.

Lipsurile care s-au manifestat în 
activitatea organelor și organizațiilor 
sindicale s-au datorat în bună mă
sură și unor deficiențe care au exis
tat în stilul de muncă al Consiliului 
Central și al organelor sale executive, 
care s-au ocupat insuficient de dez
voltarea la organele sindicale a com-

Activitatea desfășurată de U.G.S.R. 
pentru întărirea solidarității 

clasei muncitoare din întreaga lume, 
a unității de acțiune în mișcarea sindicală mondială
Participante active la întreaga 

operă de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în tara noas

pentru a asigura o participare largă 
a oamenilor muncii la aceste mani
festări.

Sarcinile importante ale noii etape 
a construcției socialiste din țara 
noastră pun în fata sindicatelor ne
cesitatea perfecționării și îmbogăți
rii substanțiale a conținutului și di
versificării formelor muncii politice 
si cultural-educative de masă, subor
donarea ei mai pregnantă cerințelor 
formării constructorului activ, con
știent. al socialismului și comunis
mului in România.

Va trebui să acordăm o mai mare 
atenție perfecționării activității in
stituțiilor culturale ale sindicatelor, 
întăririi conlucrării cu Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste. C.C. al 
U.T.C., uniunile de creație pentru or
ganizarea în comun a unor ample 
acțiuni cu profund conținut politico- 
educativ, pentru atragerea mai activă 
a oamenilor de știință, artă și cul
tură la procesul de educare socialistă 
ce se desfășoară în întreprinderi și 
instituții, in cluburile muncitorești și 
casele de cultură.

In strînsă colaborare cu U.T.C. și 
celelalte organizații de masă, sindi
catele sint datoare să acorde o mai 
mare atenție creării unor condiții tot 
mai bune pentru organizarea petre
cerii timpului liber, distracției pentru 
toți oamenii muncii, dar mai cu sea
mă pentru tineret, organizînd vizio
narea de spectacole, filme, seri de 
dans, concursuri, activități de cercuri, 
dr umeții și excursii etc.

pondere in cadrul mișcării sportive 
din tara noastră.

Activitatea de educație fizică și 
sport din întreprinderi și instituții 
nu se ridică însă la nivelul posibili
tăților și cerințelor actuale, îndeo
sebi în ce privește organizarea spor
tului de masă, căruia nu i se acor
dă atentia necesară de către orga
nele sindicale.

Este necesar să se acționeze cu 
mai multă hotârîie pentru profilarea 
si consolidarea unui număr mai mare 
de unităti sportive muncitorești care 
să asigure condiții corespunzătoare 
cerințelor de pregătire a sportivilor 
pentru înaltă performanță, astfel in
cit din lotul national pentru Jocurile 
Olimpice din 1984 să facă parte un 
număr mai mare de sportivi munci
tori. Mai multă preocupare trebuie 
să manifeste organele sindicale. îm
preună cu conducerile întreprinderi
lor si instituțiilor, pentru dezvoltarea 
activității de educație fizică și a 
sportului de masă, a gimnasticii în 
producție, care se cere extinsă la cit 
mai multe locuri de muncă.

bâtlVftății fe'VdliițiofîaM a spiritifiuf 
critic și autocritic, a inițiativei și răs
punderii in muncă.

finind seama de sarcinile mari ce 
le revin în acest cincinal, sindicatele 
trebuie să facă o cotitură radicală in 
activitatea io?, să-și îmbunătățească 
în mod simțitor munca organizatorică, 
să-și perfecționeze necontenit stilul 
și metodele de muncă in toate veri
gile, să manifeste mai multă iniția
tivă. competență și răspundere în 
exercitarea drepturilor și îndatoririlor 
pe care le au, să-și dezvolte capa
citatea de organizare și mobilizare a 
maselor la înfăptuirea politicii in
terne și externe a Partidului Comu
nist Român, a indicațiilor date de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

întărirea permanentă a legăturilor 
cu masele, creșterea rolului sindicate
lor în întreprinderi, instituții și co
mune impun intensificarea preocupă
rilor pentru îmbunătățirea muncii 
grupelor sindicale, asigurîndu-se ca 
adunările acestora să constituie ade
vărate tribune de dezbatere si deci
zie muncitorească în toate problemele 
care privesc munca și condițiile de 
viață ale oamenilor. ,

In acest context raportul subliniază 
necesitatea ca organele executive ale 
Consiliului Central să manifeste mai 
multă inițiativă pentru a aduce în 
dezbaterea guvernului probleme im
portante privind activitatea de pro
ducție și condițiile de muncă ale per
sonalului muncitor și a stabili în co
mun măsurile necesare pentru rezol
varea lor corespunzătoare. Trebuie să 
se acționeze în continuare în vederea 
întăririi vieții interne de organizație, 
îmbunătățirii muncii de primire în 
sindicat și de educare a noilor mem
bri in spiritul tradiției muncitorești, 
al ordinii, disciplinei și responsabili
tății caracteristice clasei noastre 
muncitoare.

Raportul subliniază importanta 
aplicării cu consecventă a principiu
lui muncii și conducerii colective. în
tăririi răspunderii personale a tutu
ror membrilor organelor sindicale 
față de transpunerea în viată a mă
surilor și hotărîrilor adoptate de or
ganele din care fac parte.

în continuare raportul evidențiază 
sarcinile ce revin uniunilor pe ra
muri de activitate, care trebuie să 
pună accentul pe problemele speci
fice atribuțiilor pe care le au și care 
vizează în primul rînd producția, pre
gătirea și perfecționarea profesio
nală a forței de muncă, ridicarea 
conștiinței socialiste. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viața ale 
personalului muncitor. Sarcini de 
mare însemnătate revin consiliilor 
județene, municipale, orășenești ale 
sindicatelor, care trebuie să acționeze 
cu mai multă fermitate și răspundere 
pentru creșterea eficienței muncii lor 
de coordonare, îndrumare și control, 
să asigure instruirea și ajuto-area 
concretă a tuturor organelor și or
ganizațiilor sindicale din raza lor de 
activitate.

Raportul subliniază apoi că modi
ficările propuse a fi aduse statute
lor vor crea sindicatelor, uniunilor 
pe ramuri, consiliilor teritoriale con
dițiile unei mai puternice afirmări 
și angajări în amplul efort pe care 
îl depune întregul nostru popor pen
tru realizarea sarcinilor stabilite de 
cel de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

tră, sindicatele reafirmă și cu acest 
prilej aprobarea si adeziunea lor 
deplină față de politica externă a 

Partidului Comunist Român, a Româ
niei socialiste — politică de pace, 
colaborare și înțelegere cu toate 
statele lumii, bazată pe principiile 
respectării independentei și suverani
tății naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, renun
țării la folosirea forței și la amenin
țarea cu forța, respectării dreptului 
inalienabil al fiecărui ponor de a-și 
hotărî singur destinele.

Raportul exprimă înalta apreciere 
și întreaga gratitudine a milioanelor 
de membri de sindicat față de rolul 
determinant pe care îl are, în elabo
rarea și înfăptuirea politicii externe 
a României socialiste, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcărat 
și internaționalist consecvent, emi
nent conducător politic și de stat, 
personalitate marcantă a lumii con
temporane.

Favorizată de creșterea continuă a' 
prestigiului României socialiste pe 
arena internațională, de recunoașterea 
tot mai largă a contribuției construc
tive aduse de țara noastră la solu
ționarea marilor probleme cu care se 
confruntă astăzi omenirea, activita
tea internațională a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor a cunoscut in ul
timii cinci ani o continuă dezvoltare 
și diversificare. Punînd in centrul 
întregii sale activități pe plan inter
național afirmarea solidarității celor 
ce muncesc de pretutindeni, unirea 
forțelor clasei muncitoare, a organi
zațiilor sale sindicale în lupta pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
oamenilor muncii. U.G.S.R. întreține 
in prezent legături de prietenie și 
colaborare cu 525'organizații sindicale 
naționale și de ramură din 124 țări 
ale lumii. O atenție deosebită s-a 
acordat dezvoltării și aprofundării 
legăturilor de prietenie și cooperare 
cu sindicatele din toate țările socia
liste, in special din țările vecine. Au 
continuat să se dezvolte relațiile de 
prietenie și solidaritate cu organiza
țiile sindicale din țările in curs de 
dezvoltare din Africa, Asia și Ame
rica Latină, cu mișcările de elibe
rare națională. în spi-itul politicii 
partidului nostru. U.G.S.R. a expri
mat consecvent solidaritatea sa cu 
lupta oamenilor muncii, a popoarelor 
din Africa de Sud, Namibia, din ce
lelalte țări care Se mai află sub ju
gul colonialismului pentru libertate 
și independentă, pentru lichidarea 
definitivă a politicii rasiste și de 
apartheid. O evoluție ascendentă au 
cunoscut și legătu-ile cu organizațiile 
sindicale de diferite orientări si afi
lieri din țările capitaliste din Europa 
și de; pe alte continente. Sindicatele 
din țara noastră privesc cu simpatie 
și deplină solidaritate acțiunile pe 
care le desfășoară clasa muncitoare 
și sindicatele din țările capitaliste. In 
actualele condiții de criză. împotriva 
ofensivei monopolurilor asupra ni
velului de trai, a inflației și șoma
jului., pentru , transformări profunde 
în Vlff&^'s.ticictătîi;’. behtfu apărarea 
drepturilor și libertăților democratice 
și sindicale.

împreună cu întregul nostru po
por, sindicatele urmăresc cu interes 
lucrările Conferinței general-europe- 
ne de la Madrid și militează ca ele 
să se încheie cu rezultate construc
tive. în interesul păcii și securității 
pe continent, să impulsioneze efor
turile in vederea înfăptuirii unitare 
a documentelor semnate la Helsinki

Raportul exprimă profunda în
grijorare a sindicatelor din România 
fată de actuala evoluție a situației 
internaționale, marcată de o agrava
re deosebită a încordării, de apari
ția unor noi conflicte care pun în 
primejdie pacea și securitatea tutu
ror popoarelor și se adresează un 
vibrant apel tuturor organizațiilor 
sindicale, indiferent de orientare sau 
afiliere, ca împreună cu celei; 
forte ale progresului si păcii să 
ționeze hotărît, în strînsă unita,. , 
pentru împiedicarea agravării vieții 
internaționale șl reluarea politicii de 
destindere, colaborare și pace, pen
tru a se pune capăt cursei înarmă
rilor și a se trece la înfăptuirea 
dezarmării, în primul rînd a dezar
mării nucleare.

în raport se reafirmă și cu acest 
prilej adeziunea deplină a U.G.S.R. 
la concepția președintelui României 
cu privire la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale.

în continuare în raport se subli
niază : Ca membră a Federației Sin
dicale Mondiale, Uniunea Generală 
a Sindicatelor va milita și mai activ 
pentru democratizarea continuă a a- 
cestei organizații, pentru Îmbunătă
țirea activității ei sub toate aspec
tele și reflectarea in acțiunile sale 
a obiectivelor de interes vital pentru 
oamenii muncii, pentru lărgirea coo
perării F.S.M. cu celelalte organizații 
sindicale internaționale.

Prin întreaga lor activitate pe plan 
internațional, sindicatele din țara 
noastră își vor aduce contribuția la 
promovarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare și organizațiilor 
sale sindicale, pornind de la expe
riență practică a mișcării muncito
rești, care a dovedit că unitatea a 
constituit în permanență izvorul de 
tărie și cheia succesului oamenilor 
muncii.

în raport se adresează un fierbinte 
apel clasei muncitoare, tuturor oame
nilor muncii și organizațiilor sindi
cale de pretutindeni la unirea forțe
lor, la realizarea unității lor pe plan 
național și internațional, pentru ca, 
împreună cu toate forțele revoluțio
nare, progresiste și democratice, să 
acționeze într-un singur și nestăvilit 
șuvoi in apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, pentru priete
nie și colaborare între toate țările 
și popoarele, pentru o lume, mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

în încheierea raportului se exprimă 
angajamentul sindicatelor de a ac
ționa cu înaltă responsabilitate și pa
siune revoluționară pentru înfăptui
rea istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XII-lea al partidului, pentru 
ridicarea României și poporului ei pe 
treptele înalte ale progresului și ci
vilizației socialiste și înaintarea ei 
neabătută, impetuoasă, spre împlini
rea visului de aur — comunismul pe 
pămîntul patriei noastre străbune.
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țele și energiile creatoare ale în
tregului nostru popor într-o direc
ție unică — aceea a făuririi so
cietății socialiste și comuniste pe 
pămîntul patriei. Marile succese pe 
care le-am dobîndit în această pe
rioadă confirmă, încă o dată, cu pu
tere, forța și trăinicia orînduirii so
cialiste pe care o edificăm, faptul 
că politica partidului nostru comu
nist corespunde pe deplin intere
selor vitale ale întregii națiuni. 
(Aplauze puternice, prelungite).

La toate marile realizări obți
nute de clasa muncitoare, de po
porul nostru, sub conducerea 
partidului, o contribuție însem
nată au adus și aduc organele și 
organizațiile sindicale. De aceea, 
doresc ca, de la tribuna Congresu
lui, să adresez tuturor organelor 
și organizațiilor sindicale cele mai 
calde felicitări pentru activitatea 
desfășurată, precum și urări de 
noi și mari succese în munca lor 
viitoare, în îndeplinirea marilor 
răspunderi ce le revin în actuala 
etapă a dezvoltării socialiste a 
țării noastre. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Dragi tovarăși,
Congresul al XII-lea al partidu

lui a elaborat un vast program de 
dezvoltare economico-socială a 
țării, care asigură înfăptuirea 
neabătută a Programului parti
dului în noua etapă istorică și tre
cerea patriei noastre de la stadiul 
de țară în curs de dezvoltare la 
stadiul de țară mediu dezvoltată. 
Realizarea acestui obiectiv funda
mental impune o nouă calitate în 
întreaga activitate economico-so
cială, pe baza afirmării puternice 
în toate domeniile a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice, valo
rificării la un nivel superior a re
surselor materiale și umane ale 
țării, sporirii substanțiale a pro
ductivității muncii, creșterii puter
nice a eficienței economice, a bo
găției naționale.

în concordanță cu aceste obiec
tive punem pe primul plan creș- 
terea producției interne de materii 
prime și resurse energetice, pre
cum și dezvoltarea puternică a 
agriculturii — aceste două sectoare 
avînd rolul hotărîtor în progresul 
general al economiei, al societății 
noastre. Prevedem ca, în acest 
cincinal, producția industrială 
netă să crească cu 54 la sută, iar 
cea globală industrială cu 47 la 
sută, într-un ritm mediu anual de 
9 și, respectiv, 8 la sută. Producția 
globală agricolă este prevăzută să 
crească cu 24,5—27,5 la sută, în
tr-un ritm mediu anual de 4,5—5 
la sută.

Așa cum am stabilit la Congre
sul al XII-lea al partidului, pe 
baza creșterii producției materiale 
și a venitului național — care ur
mează să sporească cu 42,5 la sută 
in actualul cincinal — vom realiza, 
în continuare, un amplu program 
de ridicare a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului. 
Politica consecventă a partidului 
în această direcție își va găsi ex
presie în sporirea cu 23 la sută a 
veniturilor reale totale ale popu
lației, în creșterea nivelului con
sumurilor de bunuri alimentare și 
nealimentare, în îmbunătățirea 
condițiilor de locuit, de muncă și 
odihnă, a stării de sănătate și a 
nivelului cultural al populației.

în întreaga noastră activitate 
economică trebuie să acordăm o 
atenție deosebită colaborării și 
cooperării în producție cu țările 
socialiste, atît în cadrul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, cît 
și cu celelalte state socialiste. în 
același timp este necesar să inten
sificăm relațiile economice cu ță
rile în curs de dezvoltare, precum 
și cu țările capitaliste dezvoltate. 
Va trebui să dăm o mai mare 
atenție producției de export în 
vederea realizării unei balanțe co
merciale și de plăți echilibrate.

Trebuie să fim pe deplin con- 
știenți că realizarea marilor obiec
tive pe care ni le propunem în 
actualul cincinal cere o puternică 
concentrare a forțelor și energii
lor întregului popor, o activitate 
intensă în toate domeniile vieții 
economice și sociale. De aceasta 
depind creșterea continuă a gra
dului de civilizație și bunăstare a 
poporului, întărirea tot mai puter
nică a independenței și suverani
tății patriei, înaintarea fermă a 
României pe calea socialismului 
și comunismului. (Aplauze pu
ternice).

Dragi tovarăși,
în înfăptuirea Programului de 

edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate partidul 
nostru acordă o atenție deosebită 
perfecționării continue a activi
tății statului socialist, a tuturor 
organismelor sale, întăririi și adîn- 
cirii democrației socialiste în toate 
sferele vieții economice și sociale, 
în perioada ultimului deceniu au 
fost adoptate măsuri deosebit de 
importante pentru perfecționarea 
cadrului organizatoric democratic 
al societății noastre socialiste. Con
stituirea consiliilor de conducere în 
toate întreprinderile și instituțiile 
economico-sociale, instituționaliza- 
rea adunărilor generale ale oame
nilor muncii, ca organe de condu
cere colectivă, asigură participarea 
directă a clasei muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii la condu
cerea întregii vieți economico-so
ciale. La nivel național am instituit 
congresele consiliilor oamenilor 
muncii, agriculturii, culturii și edu
cației socialiste, învățămîntului și 
al consiliilor populare, iar, între 
congrese, consilii naționale de con
ducere și Camera Legislativă a 
Consiliilor Populare. în cadrul 
acestor congrese, zeci de mii de 
oameni ai muncii dezbat și hotă
răsc asupra politicii interne și 
externe a patriei noastre socialiste.

Merită subliniat faptul că în toa
te consiliile de conducere, inclusiv 

în cele din cercetare, învățămînt, 
cultură, in consiliile de conducere 
ale ministerelor, cel puțin 30 la 
sută din totalul membrilor sînt 
muncitori și alți oameni ai muncii 
din producție. Aceasta asigură o 
legătură strînsă a organelor de 
conducere cu masele de oameni ai 
muncii. Noi pornim de la faptul 
că producătorii de bunuri materiale 
și spirituale, clasa muncitoare — 
clasa conducătoare a societății — 
trebuie să fie prezentă nemijlocit 
în toate organele de conducere ale 
statului, în organizațiile obștești, în 
partidul nostru, în conducerea sa. 
Aceasta asigură în fapt îndeplini
rea rolului clasei muncitoare de 
clasă conducătoare a întregii na
țiuni. (Aplauze și urale prelun
gite ; se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.!").

Putem afirma cu deplin temei 
că dispunem acum de un cadru or
ganizatoric larg democratic, care 
asigură participarea la conducerea 
societății a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
a tuturor categoriilor sociale. Avem 
un sistem democratic de conducere 
unic în felul său — infinit supe
rior oricărei forme de democrație 
burgheză — un sistem democratic 
bazat pe proprietatea socialistă a- 
supra mijloacelor de producție, în 
care oamenii muncii hotărăsc în 
deplină cunoștință asupra întregii 
politici interne și externe a țării, 
asupra vieții și viitorului lor. (A- 
piauze puternice, prelungite). Le 
propunem domnilor din țările ca
pitaliste să facem un schimb de 
experiență: să admită și ei, și să 
garanteze, participarea clasei mun
citoare la conducerea întreprinderi
lor, cu drept de hotărîre asupra 
repartiției și proprietății, asupra 
politicii interne și externe a țării! 
Noi sîntem gata să acceptăm orice 
control în această privință; să ac
cepte și ei și să garanteze în fapt 
participarea clasei muncitoare la 
conducere. (Aplauze și urale pu
ternice: se scandează: „Ceaușescu 
și poporul!"). Esența conducerii de
mocratice a societății nu constă în 
existența unui număr mai mare 
sau mai mic de partide politice, ci 
în crearea și asigurarea organisme
lor și formelor celor mai corespun
zătoare, în cadrul cărora clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, toți oamenii muncii să-și 
poată spune în mod organizat 
cuvîntul asupra tuturor probleme
lor privind dezvoltarea țării. Su
perioritatea democrației noastre so
cialiste decurge din faptul că ea a- 
sigură un cadru organizat, bazîn- 
du-se pe lichidarea inegalităților de 
ordin economic și social, a exploa
tării și asupririi, pe relații noi, cu 
adevărat echitabile în repartiția 
venitului național, în întreaga viață 
socială.

Acum, esențial este de a asigura 
buna funcționare a acestui larg 
cadru democratic, în vederea mo
bilizării energiilor creatoare ale în- 
tregului popor în înfăptuirea Pro
gramului partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare a bunăstării 
generale a poporului, de întărire 
a independenței și suveranității 
României! (Aplauze și urale pu
ternice ; se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și mîndria !“).

Trebuie să facem totul ca adu
nările generale ale oamenilor mun
cii, consiliile de conducere să 
asigure dezbaterea largă a sar
cinilor ce revin fiecărui colectiv, 
să stimuleze puternic inițiativa 
creatoare a maselor în înfăptuirea 
exemplară a planului de dezvoltare 
economico-socială, să antreneze oa
menii muncii în stabilirea celor 
mai eficiente măsuri pentru reali
zarea unei calități noi în toate 
domeniile de activitate. Avem în 
vedere ca la Congresul Consi
liilor oamenilor muncii^ din luna 
mai să luăm noi măsuri pen
tru sporirea atribuțiilor adunări
lor generale ale consiliilor oa
menilor muncii, stabilind modul 
în care acestea să-și spună cuvîntul 
asupra activității conducerii între- 
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nu-și îndeplinesc îndatoririle și să 
discute promovarea celor ce ur
mează să conducă activitatea eco
nomică în viitor. Realizarea acestor 
măsuri corespunde noii etape de 
dezvoltare a societății noastre, este 
o cerință indispensabilă a creșterii 
rolului conducător al clasei munci
toare în societate. (Aplauze pu
ternice, prelungite). Prin reprezen
tanții lor, sindicatele participă ac-

1 tiv în toate aceste organisme — de 
z la întreprindere pînă la minister 

1 și guvern — militînd ca hotărîrile 
i și măsurile ce se adoptă să exprime 
i voința clasei muncitoare, să cores- 
: pundă pe deplin intereselor mase- 
Ș lor largi ale întregului nostru 

popor. în același timp, președintele 
; sindicatului din întreprindere este 
i și președintele adunării generale a 

oamenilor muncii, ceea ce asigură 
! un rol important sindicatului în 

luarea deciziilor și în controlul 
realizării lor. în același spirit tre
buie înțeleasă și participarea sindi
catelor la activitatea consiliilor 
populare comunale, orășenești și 
județene, precum și a consiliilor de 
judecată din întreprinderi și insti
tuții. Sindicatele trebuie să asi
gure unirea conștientă a tuturor 
oamenilor muncii în activitatea de 
dezvoltare economico-socială a ță
rii și, totodată, să acționeze pen
tru întărirea controlului organizat 
desfășurat de clasa muncitoare, de 
oamenii muncii asupra felului 
cum se aplică legile și hotărîrile 
de stat și de partid, asupra condu
cerii tuturor domeniilor de activi
tate. Ca organizații ale oamenilor 
muncii, în cadrul diviziunii muncii 
între diferite organisme ale socie
tății, sindicatele au datoria să 
acorde o atenție deosebită condi
țiilor de muncă și viață ale celor 
ce muncesc. în general tuturor pro
blemelor sociale, participînd activ 
ia elaborarea legilor și hotărîrilor

ț~~prinderilor 
destituirea 
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necesare înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a programului adop
tat de Congresul al XII-lea al 
partidului în vederea creșterii 
bunăstării oamenilor muncii. Ele 
trebuie să contribuie la aplicarea 
justă, în fiecare unitate economică, 
a principiilor socialiste de retribu
ție, astfel încît fiecare să primească 
în raport cu eforturile depuse, cu 
contribuția la dezvoltarea noastră 
economico-socială. în același timp, 
sindicatele trebuie să vegheze la 
asigurarea unor condiții corespun
zătoare de muncă. în spiritul nor
melor stabilite prin lege, să parti
cipe nemijlocit la aplicarea reguli
lor de protecție și securitate a 
muncii, la îmbunătățirea asistenței 
sanitare, organizarea odihnei și a 
tratamentului oamenilor muncii, la 
buna funcționare a cantinelor și 
căminelor muncitorești, la reparti
zarea judicioasă și echitabilă a lo
cuințelor. Sarcini importante revin 
sindicatelor în realizarea de către 
conducerile ministerelor, centrale
lor și întreprinderilor a programe
lor de pregătire și perfecționare 
profesională a forței de muncă, 
pentru buna desfășurare a cursuri
lor de calificare, policalificare și 
reciclare, în vederea ridicării pre
gătirii profesionale și tehnice a 
oamenilor muncii, în concordanță 
cu noile cuceriri ale științei și teh
nicii moderne.

Răspunderi deosebite revin sin
dicatelor în educarea și formarea 
omului nou, în dezvoltarea spiri

tului muncitoresc, revoluționar, în 
toate colectivele, în formarea con
științei noi, socialiste, în cultivarea 
atitudinii înaintate față de mun
că și societate, în dezvoltarea re
lațiilor de tip socialist între toți 
oamenii muncii. La baza întregii 
activități politico-educative trebuie 
să stea concepția noastră revolu
ționară despre lume și viață — 
materialismul dialectic și istoric. 
Trebuie combătute cu hotărîre con
cepțiile înapoiate, misticismul și 
superstițiile, precum și orice ma
nifestări naționaliste, șovine, rasis
te, antisemite, care au fost și sînt 
străine concepției muncitorești re
voluționare. Asemenea manifestări 
au servit întotdeauna numai cla
selor asupritoare pentru dezbina
rea oamenilor muncii, pentru a-i 
putea domina și exploata mai ușor, 
întreaga muncă politico-educativă 
de formare a omului nou, cu o 
înaltă cultură și educație socialis
tă, trebuie să dezvolte în rîndul 
maselor principiile umanismului 
revoluționar, spiritul tovărășesc de 
colaborare și întrajutorare în mun
că, prietenia și frăția între toți cei 
ce muncesc, fără deosebire de na-

Trebuie să facem astfel încît 
prietenia, frăția tuturor oamenilor 
muncii a întregului nostru popor, 
în cadrul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, sub conducerea 
politică a partidului comunist, să 
reprezinte forța de granit a înain
tării României spre viața comunis
tă, a întăririi continue a patriei 
noastre, a independenței sale ! (A- 
plauze și urale puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar să luăm toate mă
surile pentru a asigura, în cursul 
acestui an, generalizarea săptămî- 
nii de 46 de ore în toate între
prinderile și instituțiile, creînd ast
fel condiții ca, în anii următori, să 
putem trece la aplicarea hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea cu pri
vire la săptămîna de lucru, în a- 
cest cincinal, de 44 de ore. Aceas
ta presupune, desigur, măsuri se
rioase pentru buna organizare a 
producției și a muncii, întărirea or
dinii, disciplinei, creșterea produc
tivității muncii. Dispunem de tot 
ce este necesar — și sindicatele tre
buie să-și asume răspunderea pen
tru realizarea acestor obiective. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Este necesar să acordăm o aten
ție deosebită organizării mai bune 
a timpului liber al oamenilor mun
cii. Folosind puternica bază ma
terială de care dispun, sindicate
le trebuie să desfășoare o intensă 
activitate culturală de masă, să a- 
sigure organizarea în toate între
prinderile a unor activități atră
gătoare, cu un bogat conținut in
structiv și educativ. Am mai men
ționat și în alte împrejurări, dar 
cred că este bine să mă refer la 
aceasta și la Congresul sindicate
lor. Nu trebuie să uităm că oame
nii muncii, tineretul au nevoie, 
după muncă, și de distracție, de 
joc, de dans, de sport. Iar toate a- 
cestea trebuie să le organizăm noi, 
să le organizeze sindicatele ! Să nu 

lăsăm tineretul fără nici un fel de 
preocupare ! Avem o înaltă răspun
dere în educarea maselor, a tine
retului nostru ; să acordăm toată 
atenția organizării timpului liber, 
asigurînd tineretului condiții bune 
de învățătură și muncă, dar și de 
distracție, de dans, de sport, 
excursii, de tot ceea ce este ne
cesar ! (Aplauze puternice, prelun
gite). Nu vreau să critic condu
cerea sindicatelor — sper că o veți 
face dumneavoastră în Congres ; 
dar eu, cînd am lucrat în sindi
cate — desigur, este muJt de a- 
tunci, în ilegalitate — ne ocu
pam și de aceste probleme. 
Deși era greu, găseam timp și pen
tru dans, și pentru sport, și pentru 
excursii. Cred că este necesar ca 
tovarășii din conduoerile sindica
telor, chiar dacă sînt ceva mai în 
vîrstă, să înțeleagă faptul că nu 
trebuie să se retragă acasă, în 
familie. Familia lor este fabrica, 
sînt muncitorii ! împreună cu ei 
trebuie să-și petreacă întreaga 
viață ! (Aplauze puternice).

Trebuie asigurată o orientare cît 
mai militantă, educativă și mobi
lizatoare tuturor manifestărilor 
din cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", formă de 
îmbinare a muncii libere, crea
toare, cu afirmarea talentului și 
sensibilității artistice a oamenilor 
muncii, de îmbogățire a vieții lor 
spirituale.

Este necesar ca toate organis
mele statului, Consiliul Culturii și

Educației Socialiste, Radiotelevi- 
ziunea și alte instituții să acorde 
mai multă atenție activității poli
tico-educative a oamenilor muncii. 
Presa trebuie, de asemenea, să re
flecte mai pe larg viața oamenilor 
muncii, preocupările și dorințele 
lor, precum și activitatea sindica
telor. Uniunile de creație de toate 
genurile, teatrele, cinematografele 
să creeze opere, filme, piese de 
teatru care să contribuie la edu
carea revoluționară a maselor, la 
formarea omului nou, să ridice 
arta și cultura noastră Ia nivelul 
noilor cerjnțe ale socialismului și 
comunismului, ale gradului înalt 
de cultură al poporului nostru. 
(Vii și puternice aplauze).

Stimați tovarăși.
Pornind de la rolul nou al sin

dicatelor în societatea noastră se 
poate afirma că nu există sector 
de activitate în care acestea să nu 
fie prezente, să nu participe la în
treaga viață politico-socială. Pen
tru a-și îndeplini în cele mai bune 
condiții atribuțiile de mare răs
pundere se impune perfecționarea 
activității sindicatelor, a stilului 
și metodelor de muncă ale orga
nelor sindicale și ale activiștilor, 
creșterea răspunderii și combativi
tății lor. Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, consiliile sindicatelor pe 
ramuri, consiliile județene și ‘co
mitetele sindicale trebuie să fie 
formate din cei mai buni membri 
ai sindicatelor, aleși în mod demo
cratic. Toate organele sindicale 
trebuie să-și desfășoare activitatea 
în strînsă legătură cu masele de 
oameni ai muncii, să asigure con
sultarea membrilor sindicatelor 
asupra tuturor problemelor eco
nomico-sociale, asupra întregii ac
tivități. Trebuie să facem astfel 
încît nici un comitet sindical să 
nu acționeze fără a asigura în 
prealabil consultarea membrilor 
sindicatului, fără a avea acordul 
lor, iar activitatea trebuie să o 
desfășoare împreună cu toți mem
brii sindicatelor. Aceasta este una 
din cerințele democrației munci
torești, ale democrației sindicale 
— și ea este valabilă pînă la Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, pînă la președintele 
sindicatelor. (Aplauze puternice).

Trebuie să se acționeze astfel 
încît sindicatele, ca organizații ale 
oamenilor muncii, să aibă un rol 
tot mai însemnat în cadrul Fron
tului Democrației și Unității So
cialiste, în sistemul general al de
mocrației socialiste, în realizarea, 
sub conducerea partidului nostru 
comunist, a Programului de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Este de înțeles că sindicatele au 
datoria să participe activ la în
treaga activitate de dezvoltare ge
nerală a țării, la întărirea capaci
tății ei de apărare împotriva ori
cărei agresiuni imperialiste, la 
asigurarea independenței și suve-

ranității naționale a patriei.
(Aplauze puternice, prelungite),

îndeplinind rolul de forță politi
că conducătoare a societății socia
liste, Partidul Comunist Român are 
răspunderea și datoria de a asigu
ra desfășurarea, în cele mai bune 
condiții, a activității sindicatelor, 
în spiritul legilor țării și statutelor 
sindicatelor. Organizațiile de partid 
nu trebuie să subordoneze sau să 
tuteleze sindicatele, ci să acțiopeze 
prin intermediul comuniștilor din 
sindicate; astfel ca acestea să-și în
deplinească răspunderile ce le au. 
Organele și organizațiile de partid 
trebuie să vegheze permanent la 
la respectarea democrației munci
torești sindicale, ca parte insepa
rabilă a democrației socialiste.

Cu cît sindicatele, organele lor 
de conducere își vor îndeplini mai 
bine sarcinile de mare răspundere 
ce le revin în viața economico- 
socială, cu atît mai mult se va asi
gura participarea clasei muncitoa
re, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
conducerea întregii societăți și, tot
odată, îndeplinirea rolului partidu
lui de forță politică conducătoare 
a societății. (Aplauze și urale pu
ternice; se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul!").

Dragi tovarăși,
Punînd în centrul activității 

noastre înfăptuirea neabătută a

Programului partidului de construc
ție socialistă, de dezvoltare econo
mico-socială în ritm intens și ri
dicare a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor, parti
dul și statul nostru desfășoară, în 
același timp, o activitate interna
țională intensă pentru promovarea 
unei politici de colaborare egală 
între toate națiunile lumii, de in
dependență și pace.

în lume au loc mari prefaceri 
revoluționare sociale și naționale. 
Se afirmă tot mai puternic voința 
popoarelor de a pune capăt cu de- 
săvîrșire politicii imperialiste și co
lonialiste de asuprire și dominație, 
de a fi stăpîne pe destinele lor, pe 
bogățiile naționale, de a-și asigura 
dezvoltarea liberă, așa cum o do
resc, fără nici un amestec din 
afară.

în același timp asistăm Ia o se
rie de acțiuni imperialiste în ve
derea consolidării sau reîmpărțirii 
zonelor de influență, la ascuțirea 
contradicțiilor pe plan mondial 
între diferite state și grupări de 
state, la apariția de noi conflicte 
și stări de încordare, care au de
terminat o agravare a situației in
ternaționale, creînd noi și serioase 
pericole pentru securitatea și in
dependența popoarelor, pentru pa
cea întregii lumi. în aceste condi
ții sînt mai necesare ca oricînd 
unirea și conlucrarea tot mai 
strînsă a forțelor înaintate, a po
poarelor, pentru oprirea agravării 
vieții internaționale, pentru relua
rea și continuarea politicii de des
tindere, colaborare, independență 
și pace, pentru soluționarea numai 
șl numai pe calea pașnică, prin 
tratative, a tuturor problemelor 
dintre state. (Vii și puternice a- 
plauze).

în activitatea sa internațională, 
România acordă o atenție deosebită 
prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste, întăririi solidari
tății lor — condiție primordială 
pentru făurirea cu succes a socia
lismului în fiecare țară, pentru 
creșterea prestigiului socialismului 
pe plan mondial, a contribuției ță
rilor socialiste la politica de des
tindere, pace și colaborare interna
țională. în același timp extindem 
relațiile de solidaritate și colabo
rare cu țările în curs de dezvolta
re, cu țările nealiniate, cu toate 
țările mici și mijlocii; totodată, 
lărgim relațiile cu țările capitaliste 
dezvoltate, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice, participăm 
activ Ia diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul rrjondial de va
lori materiale și spirituale.

Acordăm o atenție deosebită în
tăririi colaborării și securității în 
Europa. Considerăm că trebuie fă
cut totul pentru încheierea cu suc
ces a reuniunii de la Madrid, pen
tru convocarea unei conferințe 
pentru încredere și dezarmare, 
pentru oprirea amplasării și dez
voltării de noi rachete în Europa 
și trecerea la tratative în vederea 
eliminării lor complete. Este în in
teresul tuturor popoarelor europe
ne să asigurăm continuitatea con

ferinței de la Helsinki, să facem 
totul pentru o Europă unită în care 
să se asigure o largă colaborare 
economică, tehnico-științifică. cul
turală, pe baza respectării orândui
rii sociale a fiecărui popor, a 
independenței și suveranității fie
cărei țări. (Aplauze puternice, în
delungate).

România participă activ la în
treaga activitate internațională 
pentru dezarmare, și în primul 
rînd pentru dezarmare nucleară. 
Mai mult ca oricînd este necesar 
să se facă totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru trecerea 
treptată la reducerea cheltuielilor 
militare și alocarea fondurilor în 
scopul dezvoltării economico-socia
le proprii și al ajutorării țărilor în 
curs de dezvoltare. Este necesar să 
fie intensificate eforturile pentru 
lichidarea subdezvoltării și înfăp
tuirea unei noi ordini economice 
internaționale — condiție funda
mentală pentru progresul economi- 
co-social al fiecărui popor, pentru 
securitate, independență națională 
și pace.

întreaga evoluție social-politică 
contemporană demonstrează. în 
modul cel mai evident, rolul hotă
rîtor pe care popoarele, clasa mun
citoare din toate țările îl au în 
dezvoltarea progresistă a societă
ții. în lupta pentru progres social 
și pace în lume. Tocmai în actua
lele împrejurări complexe ale vieții 
internaționale este mai necesar ca 
oricînd să se facă totul pentru în

tărirea colaborării șl solidarității 
clasei muncitoare din toate tăriie 
— forța cea mai puternică a lumii 
contemporane, în stare să unească 
în jurul său celelalte clase și ca
tegorii sociale, toate forțele pro
gresiste în lupta pentru promova
rea unei politici noi. de egalitate și 
respect între națiuni, de dezvoltare 
liberă, independentă a fiecărui 
popor în condiții de pace, destin
dere și securitate. Cred că versuri
le lui Eminescu din „împărat și 
proletar", adresate clasei muncitoa
re, sînt foarte actuale :

„De ce uitați că-n voi e și număr 
și putere T 

Cină vreți, puteți prea lesne 
pămîntul să-mpărțiți“.

Să realizăm o lume fără asupri
tori, o lume a păcii și dreptății 
sociale, a frăției! (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace!").

Lozinca din secolul trecut a so
cialismului științific „Proletari din 
toate țările, uniți-vă!“ este mai ac
tuală ca oricînd. Ea trebuie extinsă 
cu chemarea adresată clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la’unire 
în lupta împotriva politicii impe
rialiste, de dominație și asuprire, 
pentru pace și independentă, pen
tru dreptul popoarelor la dezvol
tare liberă, așa cum dorește fie
care. fără nici un amestec din 
afară, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice).

Este un adevăr bine cunoscut că 
întotdeauna clasele exploatatoare, 
cercurile reacționare au acționat 
pentru dezbinarea clasei muncitoa
re, a forțelor progresiste, atît pe 
plan national, cît și pe plan inter
national. pentru a-și putea păstra 
privilegiile, în speranța că vor putea 
împiedica procesul ireversibil de 
transformare revoluționară, progre
sistă a societății. în condițiile agra
vării situației internaționale, a 
crizei economice și a crizei genera
le — ce se accentuează — a so
cietății capitaliste, asistăm din nou 
la intensificarea politicii de învrăj
bire și dezbinare a maselor popu
lare, la intensificarea activității or
ganizațiilor de dreapta, fasciste, a 
acțiunilor de lichidare a libertăților 
democratice, la acte de terorism, 
de învrăjbire națională, la o re
crudescență a rasismului și antise
mitismului ; este din nou pus în 
mișcare întregul arsenal de diver
siune pe care forțele reacționare 
fasciste l-au folosit întotdeauna îm
potriva mișcării revoluționare și 
progresiste, împotriva libertății și 
independenței popoarelor.

Iată de ce este necesară inten
sificarea luptei' clasei muncitoare, 
întărirea unității și solidarității ei, 
atît pe plan național, cît și inter
național, în lupta împotriva poli
ticii imperialiste, împotriva fascis
mului, a tuturor formelor de di
versiune și înrobire a popoarelor.

Clasei muncitoare, forțelor pro
gresiste, revoluționare de pretutin

deni, partidelor politice, mișcării 
sindicale și celorlalte organiza
ții ale maselor populare le revine 
înalta răspundere de a acționa cu 
toată hotărîrea pentru a respinge 
noile manifestări de fascism, pen
tru a respinge politica de război, 
de dominație, pentru asigurarea 
dezvoltării democratice, indepen
dente a fiecărui popor, pentru a- 
firmarea neabătută în relațiile din
tre state a principiilor deplinei e- 
galităti în drepturi, respectului in
dependenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța.

De la tribuna înaltului forum al 
sindicatelor românești doresc să 
subliniez, cu deplină satisfacție, ac
tivitatea clasei noastre muncitoa
re, a sindicatelor din România pen
tru dezvoltarea colaborării inter
naționale cu sindicatele și clasa 
muncitoare de pretutindeni, cu toa
te forțele înaintate, activitatea lor 
de sprijinire activă a politicii 
partidului și statului nostru, de 
colaborare și pace. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

în spiritul bogatelor tradiții de 
solidaritate internațională ale cla
sei noastre muncitoare, sindicatele 
au datoria de a-și intensifica re
lațiile de solidaritate cu organiza
țiile sindicale din țările socialiste, 
din țările în curs de dezvoltare, 
din țările capitaliste dezvoltate, din 
toate statele lumii, militînd pen
tru întărirea unității și solidarită
ții lor — garanția succesului luptei 
de înnoire a societății, de transfor
mare revoluționară a lumii, a li
chidării cu desăvîrșire a exploa
tării și asupririi sociale și națio
nale, a politicii imperialiste și co
lonialiste, a asigurării drepturilor 
fundamentale ale fiecărei națiuni 
la dezvoltare economico-socială, la 
pace, la existentă liberă și inde
pendentă. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși,
Ținînd seama de noua etapă de 

dezvoltare a patriei noastre și de 
situația internațională în care Con
gresul sindicatelor își desfășoară 
lucrările, este necesar să se facă 
o temeinică și amplă analiză a ac
tivității desfășurate în perioada 
trecută și să se traseze sarcinile 
ce revin sindicatelor în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea 
al partidului, pentru dezvoltarea 
economico-socială a României so
cialiste.

Se impune o analiză critică și 
autocritică deschisă a activității, 
pentru a se putea trage concluzii
le necesare, atît din ceea ce este 
bun, cît și din lipsurile manifes
tate, în vederea ridicării nivelu
lui activității sindicatelor în con
formitate cu cerințele noii etape 
de dezvoltare, cu năzuințele clasei 
muncitoare, ale tuturor oamenilor 
muncii de creștere a rolului sin
dicatelor și al maselor populare în 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate. (Aplauze puternice, în
delungate).

Sînt convins că lucrările Congre
sului vor da un nou imbold între
gii activități pentru înfăptuirea 
neabătută a planului pe 1981 — 
primul an al cincinalului — a în
tregului cincinal, asigurînd astfel 
ridicarea patriei noastre pe o 
nouă treaptă de dezvoltare, creînd 
mijloacele necesare creșterii con
tinue a nivelului de trai material 
și spiritual al oamenilor muncii, 
al întregului nostru popor, ridi
cării gradului general de civili
zație. (Vii aplauze ; se scan
dează : „Ceaușescu și poporul !“).

Să acționăm astfel încît Congre
sul să marcheze un nou moment 
în dezvoltarea activității sindicale 
și a democrației socialiste, în în
treaga activitate pentru îndepli
nirea cu succes a Programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism, pentru întărirea 
continuă a forței patriei noastre 
socialiste, a independenței și su
veranității sale. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Cu această convingere, urez suc
ces deplin lucrărilor Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România !

Vă doresc tuturor multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze și urale 
puternice).

Trăiască clasa muncitoare — 
clasă conducătoare a societății 
noastre! Să-și îndeplinească cu 
tot mai mult succes rolul condu
cător al întregii națiuni pe calea 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite).

Trăiască minunatul nostru po
por, constructor al socialismului ! 
Viață veșnică poporului nostru, în 
libertate și independență ! (Aplau
ze și urale puternice; se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).

Trăiască mișcarea sindicală 
unită din România ! (Aplauze și 
urale puternice, prelungite).

Trăiască partidul comunist — 
forța politică conducătoare a în
tregii societăți pe calea luminoasă 
a libertății și a comunismului ! 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează îndelung : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiască colaborarea internațio
nală cu toate forțele progresiste 
de pretutindeni, cu toate țările 
care se pronunță pentru libertate 
și pentru pace ! (Aplauze și urale 
puternice, îndelungate).

Trăiască pacea întregii lumi 1 
(Aplauze și urale prelungite ; se 
scandează: „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“. 
„Ceaușescu — P.C.R !“, „Ceaușescu 
și poporul !“. Toți cei prezenți in 
marea sală a Congresului se ridică 
in picioare și ovaționează înde
lung, intr-o atmosferă de mare 
entuziasm, pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul general 
al partidului și președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).
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Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

VIOREL ȘTEFĂNESCU
Magistrala cuvîntare a tovară

șului Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, rosti
tă la Congresul nostru se înscrie 
ca un document programatic de 
o inestimabilă valoare teoretică 
si practică în viata sindicatelor 
din România. Ideile și orientă
rile cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceausescu di- 
rectionează noi modalități de ac
țiune. în vederea perfecționării 
activității sindicatelor, creșterii 
capacității de mobilizare a oa
menilor muncii la înfăptuirea 
programului partidului, adincirii 
continue a democrației muncito
rești. ridicării necontenite a ni
velului de trai al întregului 
popor.

Conducindu-se consecvent 
după orientările secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, privind sar
cinile si drepturile pe care le au 
sindicatele în societatea noastră 
socialistă, organele si organiza
țiile sindicale din Capitală, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, acționează cu fermitate 
pentru adîncirea democrației so
cialiste. pentru diversificarea 
formelor de consultare si antre
nare a oamenilor muncii la ela
borarea și înfăptuirea hotăririlor.

Avind la baza întregii activi
tăți economice sarcina privind 
accelerarea dezvoltării intensive 
a economie! Capitalei, sindica
tele mobilizează oamenii muncii 
în acțiunea de creație științifică 
Si tehnică de masă, care se con
cretizează întreb participare mai 
largă a maselor la introducerea 
progresului tehnic.

Ca si in întreaga tară, rezul
tate deosebite s-au obtinut în ce 
privește creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Astfel, 
s-au dat în folosință 122 667 
apartamente. 250 000 mp spat ii 
comerciale, 19 870 locuri în că
minele pentru nefamilisti. îm- 
bunătătindu-se continuu calita
tea serviciilor către populație si 
desfacerile de mărfuri prin uni
tățile comerțului socialist.

De la tribuna Congresului. în 
numele membrilor sindicatelor 
din Capitală, exprimăm profun
da noastră gratitudine tovarășu
lui Nicolae Ceausescu pentru 
sprijinul multilateral, grija si

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION URSU

Vă rog să-mi permiteți să 
exprim totala adeziune față de 
ideile si tezele de excepțională 
valoare teoretică si practică 
cuprinse în cuvîntarea secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. care 
vor constitui pentru noi un pro
gram concret de muncă, un sti
mulent puternic în activitatea 
noastră de viitor.

în cincinalul trecut, județul 
Dolj a beneficiat de importante 
fonduri de' investiții, care s-au 
ridicat la peste 29 miliarde lei. 
Dintre acestea o bună parte au 
contribuit la dezvoltarea muni
cipiului Craiova și as aminti în 
acest sens marile obiective in
dustriale. cum sînt întreprinde
rea de utilaj greu. întreprinde
rea de autoturisme de mic litraj 
..Oltcit“-SA, noile capacități de 
producție de la întreprinderea 
de tractoare și mașini agricole, 
Combinatul chimic și „Electro- 
putere" Craiova. Menționez, de 
asemenea, darea in folosință a 
peste 18 500 apartamente, noul 
spital, un staționar, noi cămine 
de nefamiliști, creșele și cămi
nele de copii. Facultatea de 
electrotehnică. Facultatea de 
medicină și alte obiective so- 
cial-culturale și de învâtămint.

în perioada pe care o anali
zăm, membrii colectivului de 
muncă de la întreprinderea 
„Electroputere“ din Craiova, 
preocupați de transpunerea în 
viață a sarcinilor ce ne-au re
venit din hotărîrile de partid si 
de stat, mobilizați de indicațiile 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
date cu prilejul vizitelor făcute 
în întreprinderea noastră, am 
reușit să diversificăm fabricația, 
să îmbunătățim performantele 
tehnice ale produselor, să reali
zăm produse cu parametri teh- 
nico-funcționali superiori, com
petitive in tară și la export.

Munca responsabilă și compe
tentă a întregului colectiv de 
oameni ai muncii a adăugat noi 
realizări de prestigiu patrimo
niului tehnicii românești, a asi
gurat creșterea exportului la 
finele anului trecut cu 208 la 
sută fată de perioada 1970—1975, 
produsele realizate de colectivul 
întreprinderii noastre fiind li
vrate în 41 țări ale lumii.

în criticile cuprinse în rapor
tul prezentat Congresului ne re
găsim și noi. Și în munca

CUVlNTUL 
MARIA

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim totala aprobare fată de 
ideile și tezele cuprinse in cu
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Congresul 
nostru, care ilustrează încă o 
dată grija deosebită pe care con
ducerea partidului o manifestă 
fată de activitatea sindicatelor, 
largă și reprezentativă organiza
ție profesională a clasei munci
toare. a tuturor oamenilor 
muncii.

Cu profundă recunoștință fată 
de conducerea partidului, doresc 
să evidențiez si in acest cadru 
că marile transformări si pre
faceri economico-soclale din tara 
noastră se reflectă din clin si în 
viata oamenilor muncii din 1u- 
dețul Vaslui, județ care cunoaște 
o dezvoltare fără precedent.

în cincinalul de curînd în
cheiat. colectivul de oameni ai 
muncii de la întreprinderea 
noastră, unde peste 90 la sută 
sînt femei a obtinut importante 
succese, materializate în reali
zarea suplimentară a 275 milioa
ne lei la producția netă circa 80 
milioane lei la export si peste 
45 milioane lei la fondul pieței, 

preocuparea permanentă consa
crată dezvoltării municipiului 
nostru, imbunătățirii continue a 
condițiilor de muncă si de viată 
ale tuturor oamenilor muncii.

Arătînd că rezultatele în mun
că puteau fi mai bune dacă in 
activitatea unor organe si orga
nizații de sindicat din municipiu 
nu s-ar fi manifestat o serie de 
neajunsuri, vorbitorul a subli
niat :

Sarcinile sporite din acest an 
și întregul cincinal ne angajează 
cu întrega capacitate la o activi
tate și mai bine organizată, pen
tru rezolvarea tuturor proble
melor majore ale îndeplinirii 
planului și a angajamentelor 
asumate în întrecerea socialistă.

Vom acorda o mai mare aten
ție îmbunătățirii activității 
politico-educative pentru for
marea omului nou, cu o compor
tare demnă în muncă, familie și 
societate, ancorată în realitățile 
și cerințele producției. Sindica
tele din Capitală dispun de o 
puternică bază cultural-sportivă, 
avem 17 cluburi muncitorești, 
peste 3 milioane cărți în biblio
tecile sindicatelor, 360 de cercuri 
de creație, aoroape 1 300 forma
ții artistice. 351 asociații spor
tive și multe alte mijloace. 
Sîntem hotărîți să folosim mal 
bine posibilitățile de care dis
punem pentru organizarea plă
cută și Instructivă a timpului 
liber al oamenilor muncii și a 
membrilor lor de familie.

în încheiere, vorbitorul a 
spus :

Și cu acest prilej ne exprimăm 
deplina adeziune fată de politica 
externă desfășurată de partidul 
și statul nostru, ai cărei promo
tor consecvent este secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a lumii 
contemporane, politică pătrunsă 
de un fierbinte patriotism și 
înaltă responsabilitate față de 
soarta omenirii, o politică me
nită să contribuie la întărirea 
continuă a unității de acțiune a 
celor ce muncesc, a tuturor for
țelor progresiste și antiimperia- 
liste, pentru triumful cauzei 
păcii și securității în lume.

colectivului nostru s-au manifes
tat numeroase deficiente.

Aceste aspecte negative con
firmă că activitatea desfășurată 
de către organizația noastră de 
sindicat nu s-a ridicat în toate 
locurile de muncă Ia nivelul 
cerințelor, nu a condus în sufi
cientă măsură la creșterea răs
punderii in producție a tuturor 
oamenilor muncii, inclusiv la 
nivelul unor cadre de conducere.

în același timp, nici Comite
tul uniunii pe ramură și nici 
biroul său executiv nu ne-au 
sprijinit suficient pentru înlă
turarea acestor neajunsuri. Do
rim un ajutor mai concret. Este 
necesar ca orice deplasare a 
activiștilor pe teren să se vadă 
în soluționarea problemlor cu 
care ne confruntăm.

Aplicarea noului mecanism 
economico-financiar. trecerea la 
autogestiune și autoconducere 
muncitorească ne-au determinat 
să extindem și să generalizăm 
inițiativele muncitorești, să dez
voltăm mișcarea de invenții și 
inovații, iar prin acțiunile în
treprinse în cadrul Festivalului 
național ..Cîntarea României" 
să atragem un număr mai mare 
de oameni ai muncii la activi
tatea de creație tehnico-știin- 
țifică.

După ce a subliniat unele pro
bleme de cercetare științifică 
care preocupă si organele sin
dicale. vorbitorul a arătat : 
în conferința de alegeri a comi
tetului sindicatului noi am hotă- 
rit un complex de măsuri pentru 
creșterea contribuției sindicatu
lui la atragerea colectivelor de 
oameni ai muncii la exercitarea 
controlului asupra modului cum 
se aplică normele de protecție, 
asupra funcționării cantinelor, 
căminelor* de nefamilisti. crase
lor și grădinițelor, a unităților 
comerciale și sanitare.

Pe baza mandatului primit. îmi 
exprim acordul față de docu
mentele supuse dezbaterii Con
gresului și. în numele celor 
peste 14 000 membri de sindicat 
de la întreprinderea „Electro- 
putere" Craiova, asigur Con
gresul că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a da viată sar
cinilor mărețe ce ne revin din 
documentele celui de-al XII-lea 
Congres al partidului, din do
cumentele pe care le va adopta 
Congresul U.G.S.R.

TOVARĂȘEI 
BURSUC

Ca urmare a acestor rezultate, 
întreprinderea noastră a obtinut 
de trei ori „Steagul Roșu“ și 
. Diploma de onoare" de între
prindere fruntașă pe ramura 
confecții.

Odată cu succesele obținute 
în domeniul producției a crescut 
și nivelul de trai. A crescut re
tribuția oamenilor muncii cu 
32,4 la sută, s-a dat în folosință 
o cantină cu 300 locuri. s-au 
repartizat colectivului nostru 150 
apartamente. s-a construit un 
cămin de nefamiliști cu 284 
locuri. în cadrul întreprinderii 
la fiecare palier funcționează 
bufete alimentare bine aprovi
zionate. care satisfac necesită
țile personalului muncitor, au 
fost rezolvate numeroase proble
me pe linie de protecția muncii. 
Pentru toate acestea, oamenii 
muncii din întreprinderea noas
tră mulțumesc conducerii parti
dului. tovarășului Nicolae 
Ceausescu personal, si se anga
jează să nu precupețească nici 
un efort pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a sar
cinilor ce le revin din Planul pe 
acest an.

Anul trecut, numai prin sin
dicate au fost trimiși la trata
ment si odihnă peste 300 de 
oameni ai muncii, iar în acest 
an vor beneficia de bilete de 
odihnă și tratament alti 450.

Dacă privim însă munca noas
tră în lumina cuvîntării rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să recunoaștem că nu 
am folosit toate posibilitățile de 
care dispunem pentru soluționa
rea cerințelor de ordin social ale 
oamenilor muncii. Subliniez, de 
asemenea, că nu toți delegații 
Ministerului Industriei Ușoare 
ne-au ajutat suficient în solu
ționarea unor probleme privind 
aprovizionarea cu materii pri
me și materiale. organizarea 
producției și a muncii. în vede
rea realizării în fiecare lună a 
Indicatorilor care condiționează 
acordarea săptămînii reduse de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE HORJE

Vă rog să-mi permiteți să 
transmit Congresului un căl
duros salut din partea mineri
lor din județul Maramureș și 
să-mi exprim adeziunea de
plină la magistrala expunere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
care angajează sindicatele cu 
noi răspunderi muncitorești. în 
construcția socialistă a țării, 
precum și acordul total față de 
raportul și celelalte documente 
prezentate Congresului.

Profundele mutații de ordin 
calitativ care au intervenit în 
înzestrarea unităților miniere, 
în dotarea lor, la nivelul teh
nicii mondiale, au condus peste 
tot la îmbunătățirea condiții
lor de muncă, la reducerea e- 
fcrtului fizic și valorificarea 
cit mai deplină a potențialului 
tehnic și uman existent. Cine 
vizitează astăzi minele noas
tre se convinge de condițiile 
ce au fost create minerilor pen
tru a-și desfășura activitatea de 
producție cu înalt randament și 
fără pericol de accidentare. Stră
vechiul oraș minier de la poalele 
milenarului Mons Medius — 
Baia Sprie — a cunoscut în ul
tima perioadă o dezvoltare mul
tilaterală, anual sute de mi
neri se mută în apartamente 
noi, confortabile, iar pe raza 
orașului au apărut noi uni
tăți economice și obiective so- 
cial-cultufale, rod al politicii 
partidului de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țârii.

Dacă în anul 1975 în județul 
nostru funcționau numai' 17 
cantine și 14 microcantine, în 
prezent oamenii iau o masă con
sistentă in 33 cantine și 46 
microcantine. Minerii benefi
ciază de o masă caldă gratuită 
la intrarea în șut. Dispunem, 
de asemenea, de 9 policlinici și 
25 dispensare de întreprinderi. 
Sindicatele au o stațiune de 
tratament balnear la Ocna Șu- 
gatag în care oamenii muncii 
își refac forțele și își îngrijesc 
sănătatea.

Exprim, în numele tuturor 
minerilor țării, profunda noastră 
recunoștință față de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, pentru grija 
permanentă ce ne-o poartă, pen-

CUVÎNTUL
FLOAREA

Am ascultat cu deosebit inte
res cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu la acest 
reprezentativ forum muncitoresc 
și am reținut sarcinile de mare 
răspundere ce stau în fata sin
dicatelor, în vederea înfăDtuiril 
obiectivelor stabilite de Congre
sul al XII-lea al partidului.

Si in județul nostru, sub con
ducerea organelor si organizați
ilor de Dartid. oamenii muncii 
din industrie și agricultură, din 
celelalte sectoare de activitate, 
rșobilizati în întrecerea socialis
tă de sindicate, au realizat cin
cinalul înainte de termen, dînd o 
producție peste plan de 3,6 mi
liarde lei. Au fost date în folo
sința oamenilor muncii aproaoe 
11 300 apartamente, 2 950 locuri 
în căminele de nefamilisti. peste 
2 500 locuri în crese si grădinițe 
de copii, precum si numeroase 
alte obiective în domeniul învă- 
tămîntului și sănătății.

Avind la bază orientările cu
prinse în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenarele 
C.C. al P.C.R., cît și indicațiile 
date cu prilejul vizitelor de lu
cru făcute de secretarul general 
al partidului. Consiliul iudetean 
al sindicatelor Dîmbovița, orga
nele si organizațiile sindicale, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, au acționat cu răspundere 
pentru folosirea de către oame
nii muncii a cadrului organizat 
de participare a acestora la con
ducerea întreprinderilor. Cu deo
sebire am insistat pe temeinica 
pregătire a adunărilor generale 
ale oamenilor muncii si a adu
nărilor grupelor sindicale. ne 
urmărirea modului în care sînt 
soluționate propunerile făcute 
de oamenii muncii.

In cadrul acțiunii initiate de 
conducerea partidului, de creație 
științifică si tehnică din cadrul 
Festivalului national „Cîntarea 
României", ne ocupăm de dez
voltarea mișcării inovatorilor sl 
inventatorilor. Cei peste 1 600 de 
inovatori și inventatori existenti 
în unitățile economice ale ju
dețului au făcut în anul 1980 
peste 140 de propuneri de inven
ții si inovații care, aplicate in 
producție, au dus la o economie 
post-calculată de 54 milioane lei.

Odată cu preocuparea noastră 
pentru mobilizarea maselor Ja

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU ȚANU

Doresc să încep prin a ex
prima cu bucurie aprobarea de
plină față de ampla cuvîntare 
a secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care consti
tuie și pentru noi, delegații or
ganizației sindicale de pe marea 

lucru. Așa cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, și noi, 
comitetul sindicatului, va trebui 
să acționăm mai concret pentru 
organizarea plăcută și instructivă 
a timpului liber al oamenilor 
muncii și al membrilor lor de 
familie, mai ales că în acest an 
se va trece la săptămîna redusă 
de lucru de 46 ore.

Conștienți de neajunsurile care 
s-au manifestat, sîntem hotărîți 
să acționăm cu toată răspunde
rea în vederea creșterii eficien
tei tuturor acțiunilor pe care le 
vom întreprinde pentru realiza
rea exemplară a planului de 
dezvoltare economico - socială, 
bază certă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață 
ale personalului muncitor din 
întreprinderea noastră, a activi
tății sociale în ansamblul său.

tru condițiile de muncă și de 
viață ce ne-au fost create.

Mina Baia Sprie a devenit o 
unitate model in ce privește 
creșterea productivității muncii, 
în mina noastră a fost experi
mentat, cu 11 ani în urmă, re
gimul de lucru de 6 ore ; aici 
s-au introdus pentru prima oară 
înlocuirea lemnului în lucrările 
de susținere minieră și folosirea 
utilajelor complexe de mare 
productivitate.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, comitetul sindicatului, 
împreună cu consiliul oamenilor 
muncii, pe baza măsurilor apro
bate de adunarea generală a 
oamenilor muncii, acționează, în 
acest an, pentru generalizarea 
experienței pozitive și aplicarea 
inițiativelor muncitorești, pentru 
stimularea creației tehnice de 
masă și îndrumarea cadrelor 
noastre tehnice spre munca de 
concepție, astfel îneît mai mult 
de 50 la sută dintre acestea să 
fie încadrate în cercetarea in
dustrială.

Pentru acest cincinal. începînd 
chiar cu anul 1981, împletirea 
cerințelor noilor tehnologii cu 
asigurarea condițiilor de muncă 
optime va face obiectul analize
lor comune, la fața locului, or
ganizate împreună cu consiliul 
oamenilor muncii și comisia in
ginerilor și tehnicienilor. Așa 
cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie, totodată, să 
dovedim prin fapte asumarea 
răspunderii sindicatelor pentru 
mai buna organizare a timpului 
liber al oamenilor muncii. Mi
nerii noștri au o valoroasă tra
diție în petrecerea plăcută și 
utilă a timpului liber la serbările 
cimpenești, în competiții spor
tive și alte manifestări cultural- 
educative.

în numele minerilor din Sala 
Sprie, pe care îi reprezint, asi
gur Congresul, conducerea parti
dului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
contribui la realizarea planului 
pe acest an. pe întregul cincinal, 
acesta fiind aportul nostru la 
înfăptuirea politicii partidului 
de înflorire a patriei si de ridi
care continuă a calității vieții 
întregului popor.

TOVARĂȘEI 
BUCUR
rezolvarea sarcinilor economice, 
acționăm pentru înfăptuirea 
atribuțiilor ce ne revin în do
meniul social. Numai anul trecut 
împreună cu inspectoratul judeV 
tean de protecția muncii am or
ganizat vizionarea a 82 filme de 
peste 100 000 oameni ai muncii, 
am exercitat controale urmate 
de măsuri pentru înlăturarea 
noxelor și a pericolelor de acci
dentare. Pentru refacerea sănă
tății, in cincinalul trecut au fost 
trimiși la tratament, prin sin
dicate. peste 45 mii oameni ai 
muncii.

Referindu-se la activitatea sin
dicatelor dimbovițene în dome
niul social, vorbitoarea a subli
niat : Acționăm in prezent pen
tru intensificarea activității con
siliilor de control muncitoresc 
al activității economice și sociale 
din întreprinderi, a echipelor de 
control al oamenilor muncii asu
pra activității unităților comer
ciale, sanitare și a altor unitâti 
de servire a populației, urmărind 
cu mai multă exigentă soluțio
narea propunerilor făcute de 
oamenii muncii și de către 
aceste organisme. Participăm, in 
lumina legislației în vigoare, la 
acordarea apartamentelor oame
nilor muncii, la repartizarea 
produselor agroalimentare pe 
centrele din cadrul județului și 
pe unitățile comerciale. Vom ur
mări cu și mai multă hotărire 
realizarea tuturor obiectivelor 
social-culturale prevăzute în 
planul de stat și in contractele 
colective de muncă.

In încheiere, îmi exprim 
acordul total fată de documen
tele prezentate Congresului și 
am mandatul celor 150 000 de 
membri de sindicat de a asigura 
Congresul si noul Consiliu Cen
tral ce va fi ales că oamenii 
muncii din județul Dîmbovița 
nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea indica
țiilor și orientărilor cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, a hotăririlor Con
gresului al XII-lea al P.C.R., 
adueîndu-și o contribuție spo
rită la progresul impetuos al 
economiei, la ridicarea bunăstării 
materiale si spirituale a întregii 
noastre națiuni.

platformă siderurgică gălățea- 
nă, un vast și concret program 
de activitate viitoare, cu sar
cini de mare răspundere in ve
derea realizării istoricelor ho- 
tărîri adoptate de cel de al 
XII-lea Congres al partidului. 
Raportez că puternicul colectiv 

muncitoresc de la Combinatul 
siderurgic Galați acționează cu 
toată răspunderea pentru în
deplinirea cu succes a sarcinilor 
ce ne revin din planul națio
nal unic de dezvoltare economi- 
co-socială pe anul 1981 la cotele 
calității și eficienței cerute de 
noua etapă de dezvoltare a so
cietății românești. In continuare, 
doresc să mă refer, îndeosebi, 
la activitatea pe care o desfă
șoară comitetul sindicatului, sub 
conducerea organizației de 
partid, in munca cu masele, 
activitate în care grupele sin
dicale au un rol deosebit de 
important deoarece ele consti
tuie verigile organizatorice de 
bază ale sindicatului, locul unde 
se înfăptuiesc hotărîrile parti
dului și statului. în Tezele Con
siliului Central al U.G.S R. se 
subliniază că adunările grupe
lor sindicale trebuie să consti
tuie adevărate sesiuni deschise 
ale adunărilor generale ale oa
menilor muncii, un factor, impor
tant de adîncire a autocondu- 
cerii muncitorești. In fiecare 
lună, în adunările grupelor 
sindicale din unitățile combi
natului dezbatem cu toți oa
menii muncii probleme privind 
realizarea sarcinilor de produc
ție la locurile de muncă, orga
nizarea și desfășurarea între
cerii socialiste, stabilim eviden
tial și apreciem inițiativele și 
metodele bune de lucru, solu
ționăm în același timp unele 
probleme sociale în legătură cu 
protecția muncii, asigurarea ca
zării în căminele de nefamiliști, 
activitatea cantinei, repartiza
rea de bilete de odihnă și trata
ment, a apartamentelor de lo
cuit, activitatea cultural-spor
tivă, probleme de ordine, disci
plină și ale vieții interne de 
organizație.

Analizînd însă critic și au
tocritic, prin prisma celor ară
tate în Raportul prezentat, tre
buie să evidențiez cu răspun
dere comunistă că în activita
tea noastră mai sînt și unele 
neajunsuri. Comitetul sindica
tului nostru a fost dealtfel cri-

CUVlNTUL 
MARIA

Vă rog să-mi permiteți să ex
prim totala adeziune fată de 
ideile de o excepțională însem
nătate cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
care jalonează în chip strălucit 
direcțiile, căile și sarcinile ce 
revin sindicatelor în această 
nouă etapă de dezvoltare pe un 
plan calitativ superior a întregii 
activități ecopomico-sociale din 
tara noastră.

Pentru oamenii muncii din ju
dețul nostru au fost construite 
17 mii apartamente. 27 cămine 
de nefamiliști. 42 Cantine și 74 
microcantine. La tratament si 
odihnă, numai prin sindicate au 
fost trimiși peste 17 mii oameni 
ai muncii, au fost construite 260 
noi săli de clasă. 6 dispensare 
medicale si alte obiective social- 
culturale.

Actionînd cu toată răspunde
rea pentru aplicarea în viată a 
hotăririlor Congresului al 
XII-lea al P.C.R., sindicatele 
din județul nostru pun De primul 
plan al preocupărilor lor mobi
lizarea oamenilor muncii în 
întrecerea socialistă pentru rea
lizarea planului de dezvoltare 
economico-socială a județului. 
Schimburile de experiență, dez
baterile organizate de consiliul 
județean în colaborare cu uniu
nile sindicatelor pe ramuri între 
întreprinderile din județ pe di
ferite teme s-au dovedit deose
bit de eficiente pentru generali
zarea metodelor bune de muncă 
ale fruntașilor în întrecere.

Acționăm pentru îmbunătăți
rea propagandei tehnico-econo- 
mice. pentru ca schimburile de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION AVRAM

Chemată, în mod firesc, să 
adhcă o contribuție importantă 
la progresul economiei, la creș
terea nivelului de trai al poporu
lui, industria construcțiilor de 
mașini a cunoscut mereu o 
transformare dinamică și cali
tativă, a spus vorbitorul. Pro
ducția realizată a fost de peste 
1,8 ori mai mare fată de anul 
1975. asigurîndu-se aproape 80 la 
sută din necesarul de utilaje 
pentru investiții, mai mult de 
25 la sută, din exportul tării și 
peste 40 la sută din contribuția 
industriei la crearea venitului 
național.

Aceste realizări ale ramurii 
noastre sînt rodul activității 
celor peste un milion de oameni 
ai muncii care au asigurat la 
finele anului 1980 un ritm me
diu al productivității muncii cu 
circa 23 la sută mai mare față 
de cel realizat în industrie, ceea 
ce a permis o creștere a venitu
rilor bănești anuale cu peste 
4 600 lei față de media obținută 
în industrie.

La recenta festivitate închi
nată muncii, unui număr im
portant de unități productive și 
institute de cercetare, proiectare 
din construcția de mașini le-au 
fost conferite înalte distincții in 
întrecerea socialistă. Permite- 
ți-mi să mă folosesc de acest 
prilej pentru a mulțumi secre
tarului general al partidului, 
președintelui Republicii, pentru 
aceste aprecieri asupra activi
tății noastre, precum si organi
zațiilor de partid și sindicat, 
pentru sprijinul activ acordat.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la sarcinile ce revin 
acestei ramuri, unde se impune 
mai mult ca oricînd un spor de 
calitate și eficientă în toate 
etapele ciclului cercetare — 
proiectare — producție — desfa
cere si servicii — revalorifi
care : în primul rînd. acționăm 
ca producția să fie realizată in 
proporție de peste 70 la sută pe 
seama celor 9 000 de produse 
noi și modernizate, de Înaltă 
tehnicitate, calitate si fiabilitate. 
Acestea vor fi trecute prin pris
ma acțiunii permanente de ti

ticat în recenta conferință de 
alegeri pentru că nu a dovedit 
suficientă operativitate in in
formarea oamenilor muncii asu
pra modului de rezolvare a pro
punerilor făcute. In acest con
text, consider că nici reprezen
tanții centralei industriale și 
ministerului de resort, care au 
participat la adunările generale 
ale oamenilor muncii din com
binatul nostru, nu s-au ocupat, 
întotdeauna, cu răspunderea ne
cesară de rezolvarea propuneri
lor formulate în aceste foruri 
ale conducerii muncitorești, și 
care au depășit posibilitățile 
noastre de soluționare.

Pornind de la adevărul sub
liniat și în Congresul nostru 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
că în societatea noastră socia
listă munca este izvorul crește
rii avuției naționale, al bună
stării materiale și spirituale, al 
înfloririi personalității umane, 
vom face să crească contribuția 
grupelor sindicale la educarea 
tuturor oamenilor muncii pentru 
sporirea răspunderii fiecărui 
muncitor.

în primul trimestru din acest 
an am depășit planul la pro
ducția marfă, producția netă, la 
productivitatea muncii, precum 
și la investiții. Rezultatele ob-, 
ținute confirmă, încă o dată, că 
sîntem pe un drum bun și asi
gurăm Congresul că activul sin
dical de la Combinatul siderur
gic Galați, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, nu va pre
cupeți nici un efort pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a întregii noastre activități.

In încheiere, exprim deplina 
noastră adeziune fată de poli
tica externă a partidului, asigu- 
rînd Congresul că vom acționa 
cu toată hotărîrea pentru ca sin
dicatele noastre să-și amolifice 
legăturile cu forțele care se onun 
politicii imperialiste de amestec 
și dictat, să-și aducă în viitor o 
contribuție activă la unirea efor
turilor clasei muncitoare, ale 
sindicatelor de pretutindeni.

TOVARĂȘEI 
MEILOIU

experiență pe tema organizării 
superioare a producției si a 
muncii, expozițiile si dezbaterile 
să devină adevărate tribune de 
generalizare a noului în pro
ducție. pentru creșterea conti
nuă a eficientei întregii activi
tăți economice.

Cu toate rezultatele obținute 
în aplicarea inițiativelor munci
torești. trebuie să arătăm că 
fată de pregătirea si capacitatea 
cadrelor si condițiilor create în 
desfășurarea activității, sînt încă 
însemnate rezerve.

In anul 1981, ca și în întregul 
cincinal vom insista în mod deo
sebit pentru extinderea inițiati
velor ce vizează participarea ca
drelor tehnice și inginerești la 
activitatea de creație, de invenții 
Si inovații, contribuind în felul 
acesta la realizarea sarcinilor pe 
care le ridică cincinalul eficien
tei si calității.

Călăuziți de îndemnul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, con
form căruia activitatea politică 
este apreciată după rezultatele 
pe care le obținem în îndeplini
rea planului de stat, acționăm 
pentru îmbunătățirea stilului si 
metodelor noastre de muncă, a 
întregii activități organizatorice. 
In acest sens ne propunem să 
lucrăm si mai mult în între
prinderi și instituții. în mijlocul 
oamenilor muncii, să fim recep
tivi la sugestiile si cerințele 
membrilor de sindicat, să dăm 
dovadă de mai multă combati
vitate si spirit revoluționar în 
realizarea sarcinilor care ne stau 
în fată.

pizare, punînd accent pe defi
nitivarea structurii de bază a 
sistemei de utilaje necesare 
economiei naționale. Totodată, 
vom acorda atenție mai mare 
utilizării maxime a materialelor 
indigene, precum și reducerii 
consumului de energie și me
tal. In mod deosebit vom dez
volta sistema de utilaje tehno
logice pentru asigurarea inde
pendenței energetice a tării. 
Diversificăm în continuare fa
bricația de echipamente miniere 
și pentru exploatarea cu ran
dament maxim a resurselor 
energetice. în paralel, vom asi
mila și crea capacități la nivelul 
necesarului pentru folosirea sur
selor noi de energie, prin exe
cutarea de hidroagregate și 
microhidroagregate. panouri so
lare, pompe de căldură și sub
mersibile, stații de producere a 
biogazului. precum și echipa
mente pentru centrale nucleare- 
electrice.

O altă direcție prioritară este 
cea legată de participarea con
strucției de mașini la echilibra
rea balanței de plăti externe. 
La jumătatea deceniului actual 
exportul construcțiilor de ma
șini va creste de 1,8 ori fată 
de 1980. Pentru aceasta vom 
acționa mai bine pentru promo
varea unor acțiuni care prevăd 
contracte de lungă durată, par
ticiparea fermă a ramurii în ac
țiuni de compensare a impor
turilor.

Subliniind unele lipsuri și 
neajunsuri, vorbitorul a arătat 
că. prezentă astăzi în toate 
județele tării, construcția de 
mașini înregistrează în unele 
unităti noi un nivel nesatisfă
cător al calificării cadrelor, com
parativ cu gradul de dotare ri
dicat și al sarcinilor de plan. 
De asemenea. în ceea ce pri
vește respectarea cu strictețe a 
disciplinei tehnologice si a 
muncii, condiție esențială pen
tru asigurarea unei calități ire
proșabile a întregului volum al 
producției fizice.

Proiectul Tezelor Congresului 
U.G.S.R.. a spus în încheiere 
vorbitorul, la care subscriem 

unanim, demonstrează încă o 
dată preocuparea constantă a 
partidului nostru pentru atra
gerea conștientă a oamenilor 
muncit a întregului popor la 
conducerea întregii societăți, la 
împlinirea mărețelor obiective 
stabilite de forumul comuniști
lor români.

Vă asigurăm că vom depune

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
STAN MĂCĂNEAȚĂ

Vă rog să-mi permiteți ca în 
numele petroliștilor din Schela 
de extracție Videle să exprim 
cele mai alese sentimente de 
mulțumire partidului, secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
ce o poartă oamenilor muncii, 
pentru condițiile minunate de 
muncă și de viată create între
gului personal muncitor.

Am înțeles din documentele 
Congresului al XII-lea. din cu
vîntarea secretarului general al 
partidului cită nevoie este de 
petrol, pentru ca în viitorul 
apropiat țara noastră să devină 
independentă din punct de ve
dere energetic. In acest scop, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, comitetul sindicatului și 
consiliul oamenilor muncii ac
ționează cu răspundere pentru 
creșterea producției de țiței. 
Adunările generale, conferința 
sindicatului au dezbătut măsu
rile care să ducă la îmbunătăți
rea activității brigăzilor de in
tervenție prin reducerea timpu
lui neproductiv al acestora și 
menținerea întregului parc de 
sonde în permanentă funcțiune.

Trebuie să recunoaștem că nu 
am făcut totul pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în muncă, 
a grijii față de întreținerea și 
exploatarea utilajelor, pentru 
imprimarea spiritului de exigen
ță și responsabilitate muncito
rească în întreaga activitate 
productivă. în vederea lichidării 
acestor neajunsuri, sindicatul 
nostru va acționa cu fermitate 
și consecvență, se va preocupa 
în mai mare măsură de educa
rea oamenilor muncii, creșterea 
conștiinței lor socialiste, afir
marea atitudinii înaintate față 
de muncă și avutul obștesc, 
atragerea întregului colectiv la 
buna gospodărire a unității 
noastre.

In strădania de a lichida ne
ajunsurile din activitatea noastră

CUVlNTUL TOVARĂȘEI
MARIA PETRAȘCU

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest prilej pentru a 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele educatori
lor tinerei generații din județul 
Timiș, întreaga noastră gratitu
dine pentru că astăzi școala 
românească se dezvoltă în pas 
cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii și pentru că 
în această ascensiune continuă 
beneficiem de concepția clară, 
novatoare și profund umanistă 
pe care conducerea partidului, 
secretarul general al partidului 
au pus-o la temelia învătămîn- 
tului modern din România.

Din multitudinea aspectelor pe 
care le implică permanenta per
fecționare a învătămîntului și 
sporirea eficientei sale mă voi 
opri asupra celui privind asigu
rarea unei cît mai 
gâturi a procesului 
mint cu producția. 
Timiș dispunem de 
didactico-materială

strînse Ie
de învătă- 
în județul 

o bună bază 
în vederea

integrării organice a învătămîn- 
tului cu cercetarea, cu produc
ția și practica social-politică, 
concretizată în 489 laboratoare, 
453 cabinete, 398 ateliere-școală, 
5 ateliere uzinale, peste 500 
loturi școlare și peste 1 500 locuri 
de practică în întreprinderile 
industriale, agricole, șantiere de 
construcții.

în colaborare cu sindicatele 
din întreprinderi am organizat 
acțiuni privind orientarea șco
lară și profesională a elevilor, 
educarea tinerilor în spiritul 
dragostei pentru muncă, for
marea la aceștia a profilului 
etico-moral; propriu clasei mun
citoare.

în urma studiilor si analizelor 
efectuate periodic de comisia 
județeană pentru activitatea sin
dicatelor din învătămînt am 
constatat că nu întotdeauna și 
nu peste tot organele sindicale 
au izbutit să acționeze operativ 
și eficient pentru a determina 
aplicarea peste tot a autodotă- 
rii și înzestrării cabinetelor, la
boratoarelor și atelierelor șco
lare.

Sîntem conștienti că si în 
organizarea si îndrumarea prac
ticii în producție se mai ma
nifestă uneori superficialitate și 
formalism.

In acest prim an al cincinalu
lui calității și eficientei, orga
nele și organizațiile sindicale din 
învătămîntul timisean acționează 
cu consecventă și răspundere 
pentru ca legarea învătămîntului 
de practică, de producție să nu

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VICTOR NAGHI

Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor, la care am cins
tea să particip reprezintă un 
eveniment politic de o deosebi
tă însemnătate in viata poporu
lui nostru, prin implicațiile 
sale in procesul desăvîrsirii 
autoconducerii muncitorești, pen
tru antrenarea la conducerea 
treburilor tării a celor peste 7 
milioane de membri ai sindica
telor — adevărată forță in ca
drul democrației noastre socia
liste.

Asa cum s-a subliniat în cu
vîntarea rostită de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. și cum s-a 
reliefat pregnant și în raportul 
prezentat în fata noastră. în 
actuala etapă de dezvoltare eco
nomico-socială a tării o însem
nătate deosebită o are unirea 
eforturilor tuturor oamenilor 

toate eforturile pentru realiza
rea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor ce ne revin în acest 
cincinal cu multiple semnifica
ții pentru dezvoltarea echilibra
tă. sănătoasă și dinamică a eco
nomiei românești, pentru ridi
carea necontenită a prestigiului 
României în rindul națiunilor 
lumii.

trebuie să primim un sprijin 
efectiv si din partea trustului, 
care nu a acționat cu suficientă 
fermitate și eficiență pentru in
tensificarea forajelor de cerce
tare, efectuarea de noi foraje, 
aprovizionarea cu materiale, 
asigur’'ea unor utilaje de strictă 
necesitate pentru Intervenții 
operative.

De asemenea, solicităm ca sî 
întreprinderea de utilaj chimic si 
forai din Rm. Vîlcea să urgen
teze asimilarea în producție a 
unităților de pompaj de 9 tone. 
Funcționarea acestui tip de in
stalație ar duce la creșterea 
producției zilnice de țiței ex
tras. în medie, cu peste 2 tone 
pe utilaj.

Consider că organizațiile sin
dicale trebuie să se angajeze 
ferm în îndeplinirea programu
lui de creștere a nivelului de 
trai al oamenilor, să desfășoare 
o largă activitate politică, cultu- 
ral-educativă și sportivă.

în munca noastră sîntem însu
flețiți și mobilizați de mărețele 
perspective cuprinse în planul 
unic de dezvoltare economico- 
socială a patriei, care va mări 
avuția națională, bunăstarea 
noastră, a tuturor. La finei”; a- 
cestui cincinal, județul Teleor
man va realiza peste 26 miliarde 
lei in industrie, urmind ca pro
ducția netă să crească întf-un 
ritm mediu anual de circa 20 la 
sută și să se dubleze fată de 1980.

Membrii sindicatelor din între
prinderile județului Te’eorman 
mi-au încredințat mandatul ca 
la acest înalt forum să exprim 
adeziunea lor deplină față de 
politica internă și externă a 
partidului si statului nostru, față 
de conținutul documentelor su
puse dezbaterii, hotărîrea fermă 
de a-și consacra toate forțele 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din pla
nul pe acest an. sporindu-ne 
contribuția la ridicarea patriei 
noastre socialiste.

rămînă doar o problemă a „spe
cialiștilor" a maiștrilor-instruc- 
tori. a dirigintilor. Ci să devină o 
problemă a fiecărui colectiv șco
lar, a fiecărui cadru didactic, a 
organizației de tineret, a fami
liei, a tuturor factorilor educa
ționali, pentru că, în fond, ea 
este o problemă a întregii socie
tăți.

Ne propunem, în continuare, 
ca prin forme specifice activită
ții sindicatelor să contribuim 
mai mult la cunoașterea de că
tre elevii de azi — făurarii de 
miine — a noului mecanism 
economico-financiar, să-i edu
căm în spiritul economisirii de 
materii prime și materiale, să-i 
deprindem cu folosirea eficientă 
a zestrei tehnice a societății. în 
această ordine de idei, propunem 
Ministerului Educației și învă- 
țămintului, altor ministere care 
contribuie la pregătirea forței 
de muncă să studieze introdu
cerea în clasele terminale ale 
liceului, școlii profesionale a 
unor activități concrete care să 
ducă la realizarea acestui obiec
tiv.

în spiritul glorioaselor tradiții 
ale clasei noastre muncitoare, 
sindicatele din patria noastră vor 
contribui și în viitor tot mai ac
tiv la lupta generală a oameni
lor muncii de pretutindeni pen
tru o lume mai bună și mai 
dreaptă. Noi considerăm aceasta 
ca o premisă fundamentală pen
tru cucerirea și apărarea inde
pendenței popoarelor, pentru 
transformarea înnoitoare a so
cietății si, în acest sens, sindi
catele din România — așa cum 
se apreciază în raportul la Con
gres — vor sprijini. în conti
nuare. mișcările de eliberare din 
diferite zone ale lumii, pentru 
asigurarea dreptului fiecărui po
por de a fi liber si stăoin pe 
destinele sale, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice internaționale.

în încheiere. în numele orga
nizației sindicale din învățămin- 
tul timisean îmi exprim acor
dul fată de documentele prezen
tate Congresului și asigur con
ducerea superioară de partid. 
Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România că 
vom milita neabătut pentru în
deplinirea înaltelor răspunderi 
ce ne revin in formarea unor 
oameni cu un profil etic și spi
ritual înaintat, constructori de
votați ai orinduirii socialiste.

muncii pentru Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor actualu
lui cincinal.

Actionînd permanent. asa 
cum ne îndeamnă secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru realizarea producției fizice, 
creșterea producției nete, a ren
tabilității. a beneficiilor, consi
liul oamenilor muncii din Între
prinderea noastră împreună cu 
comitetul sindicatului au ini
țiat. sub conducerea directă a 
comitetului de partid, un amplu 
program de înfăptuire a prin
cipiilor noului mecanism econo
mico-financiar.

în spiritul autoconducerii si 
autogestiunii muncitorești, con
siliul oamenilor muncii în co
laborare cu comitetul sindicatu-
(Continuare in pag. a V-a)
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lui. au elaborat și au funda
mentat bugetele de venituri și 
cheltuieli pe fabrici, secții și 
ateliere..

Prin folosirea eficientă a fon
durilor prevăzute pentru chel
tuieli de protecția muncii de 
peste 5 milioane lei. în cinci
nalul care s-a încheiat am dat 
in folosință 5 cămine de nefa- 
miliști cu 1 137 locuri. 368 apar
tamente. un dispensar medical, 
o nouă cantină cu 1 000 locuri. 
Am dezvoltat gospodăria-anexă 
de pe lingă cantină la o capa
citate de 300 capete porci și 
cultivăm peste 12 ha teren.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute. în multe sectoare ale 
întreprinderii se face simțită 
nevoia unor perfecționări pen
tru aplicarea eficientă a noului 
mecanism economico-financiar. 
Așa cum s-a arătat in raportul 
prezentat Congresului. mai 
avem multe de făcut pentru 
desăvîrșirea educației economice 
a oamenilor, pentru ca fiecare 
să acționeze in vederea spori
rii eficientei economice. In 
unele grupe sindicale s-a făcut 
prea puțin pe linia muncii po- 
iitico-educative în sprijinul 
creșterii productivității muncii.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRE TUDOR

Am deosebita bucurie de a
putea transmite participanților 
la marele forum al sindicatelor 
din România salutul călduros al 
tuturor oamenilor muncii din 

.treprinderea agricolă de stat 
i.isula Mare a Brăilei. Ca re
prezentant al oamenilor muncii 
din această întreprindere, vă 
rog să-mi permiteți să exprim 
deplina adeziune și aprobare 
față de orientările și ideile de 
o deosebită valoare teoretică și 
practică cuprinse in cuvîntarea 
rostită la Congres de secretarul 
general al partidului. Conștienți 
deplin de atenția și preocupa
rea permanentă pe care condu
cerea partidului și statului, per
sonal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le acordă dezvoltării 
și modernizării agriculturii țării, 
înfăptuirii ferme a noii revoluții 
agrare, sînitem hotăriți să nu 
precupețim nici un efort pentru 
imbunătățirea activității in toate 
sectoarele.

Rezultatele obținute sînt, o 
spunem deschis, departe de a 
na satisface, fapt subliniat in 
adunările generale ale oameni
lor muncii din unitatea noastră, 
care au analizat în spirit critic 
și autocritic cauzele ce au de
terminat nerealizarea producției 
planificate și au stabilit măsuri 
concrete pentru organizarea mai 
temeinică a producției pe anul 
193i și, inalusiv, a campaniei dă 
primăvară.

în prezent, colectivul nostru, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, este angajat, cu tbate 
forțele, la executarea lucrărilor 
din această primăvară,, asigurîn- 
du-se premise solide pentru rea
lizarea angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă, pentru 
creșterea producției vegetale și 
animale. Comitetul sindicatului 
acordă o atenție deosebită îm
bunătățirii condițiilor de muncă 
și viață a oamenilor muncii la 
fermele agricole, ridicării pregă
tirii lor profesionale, lărgirii o- 
rizontului lor de cunoaștere.

Trebuie să recunoaștem însă 
că în ceea ce privește educarea 
oamenilor muncii, ridicarea ni* 

eh-’ui lor general de cunoaș- 
valorificarea potențialului 

«or, întărirea ordinii și dis- 
, linei în muncă, formarea și 

dezvoltarea oonștiinței socialiste 

a ridicării calității produselor, a 
folosirii cît mai depline a ma
șinilor și utilajelor.

Am început anul 1981, cu re
zultate bune. în trimestrul I. în
treprinderea a îndeplinit planul 
de producție si s-a încadrat în 
nivelul planificat al cheltuielilor 
totale și materiale. Vom acționa 
cu fermitate pentru extinderea 
autodotării, mecanizării si auto
matizării proceselor de muncă, 
pentru promovarea unor tehno
logii avansate și perfectionarea 
unor fluxuri tehnologice, pentru 
reducerea consumului de mate
riale și energie.

în vederea sporirii contribu
ției noastre la echilibrarea ba
lanței de plăți ne vom intensifica 
eforturile pentru sporirea expor
tului. în acest scop considerăm 
necesar ca prospectarea pieței 
să fie făcută mai din timp si 
mai eficient pentru ca noi. cei 
ce realizăm produsele, să putem 
intra din vreme în posesia co
menzilor ferme si contractelor 
de export. Doresc să fac propu
nerea de a acorda posibilități 
mai largi de contacte între pro
ducătorii direct! si clientii ex
terni. pentru că numai sub 
această formă se poate cunoaște 
mai bine piața și adapta pro
ducția de export la cerințele ei.

mai avem foarte multe de 
făcut. Acțiunile cultural-educa
tive sînt sporadice și de foarte 
multe ori formale, nu am reușit 
să găsim modalități de acțiune 
adecvate specificului muncii în 
agricultură.

Noua revoluție agrară pe care 
sîntem chemați să o înfăptuim, 
în spiritul indicațiilor secreta
rului general al partidului, ne 
impune ca, încă din acest prim 
an al cincinalului, să asigurăm 
pregătirea profesională cores
punzătoare a mecanizatorilor, o 
informare politică operativă și 
temeinică a acestora, pentru a 
crea un cadru adecvat organi
zării cu regularitate a unor ac
țiuni cu profil educativ.

în adunările oamenilor muncii 
ce au avut loc la ferme com
plexe și pe fiecare unitate au 
fost relevate unele probleme cu 
care ne confruntăm și care de
pășesc posibilitățile noastre de 
soluționare. In acest sens vă 
supunem atenției cîteva propu
neri menite să contribuie la 
îmbunătățirea activității de pro
ducție din Insula Mare a Brăilei.

Trenează de multă vreme so
luționarea problemei privind eli
minarea totală a excesului de 
umiditate pe importante supra
fețe din incinta îndiguită a uni
tății noastre. Conducerea Mi
nisterului Agriculturii și Indus-’ 
triei Alimentare, care cunoaște 
această situație, nu a întreprins 
mai nimic eficient pentru urgen
tarea lucrărilor de drenaj ca in 
scurt timp să putem recupera 
aceste terenuri care produc pu
țin sau deloc.

De asemenea, este necesar ca 
forurile de resort să studieze și 
să soluționeze rotația culturilor 
cerealiere in unitatea noastră, 
deoarece practicarea repetată a 
monoculturii de porumb a de
terminat creșterea gradului de 
imburuienare cu sorg sălbatic a 
terenurilor, fapt pentru care 
producțiile au început să scadă.

Din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, am înțeles, 
o dată mai mult, ca o necesitate 
imperioasă, ca organele și orga
nizațiile de stat să-și organizeze 
riguros munca, să-și concentreze 
permanent eforturile în direcția 
rezolvării operative și cu maxi-

Din cuvîntul participanților la dezbateri
mă eficiență a problemelor de 
importanță majoră cu care se 
confruntă oamenii muncii.

în încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să-mi manifest totala 
adeziune față de hotărîrile și 
documentele ce vor fi adoptate.

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
VIRGINICA DRĂGAN

Reprezint la acest forum mun
citoresc Pe cei peste 3 000 de 
oameni ai muncii de la între
prinderea de prelucrare a alu
miniului Slatina, beneficiari ai 
unei dotări tehnice la nivel 
mondial, a spus vorbitoarea. în
treprinderea noastră întreți
ne relații economice cu 12 țări, 
unele dintre acestea avînd vechi 
tradiții în prelucrarea aluminiu
lui. O preocupare majoră a co
mitetului sindicatului și a orga
nului colectiv de conducere din 
întreprindere a constituit-o 
transpunerea în viată a indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu date cu ocazia vizite
lor efectuate în întreprinderea 
noastră, punînd accentul Pe di
versificarea producției de export, 
spre găsirea formelor si meto
delor de refolosire a deșeurilor 
tehnologice.

Antrenînd toți membrii sindi
catului nostru pentru refolosirea 
materialelor din Întreprindere, 
subliniez că numai prin valori
ficarea șpanului rezultat din 
procesul de producție se obțin 
anual 900 tone de aluminiu, cu 
un plus de beneficii de 10 000 
lei/tonă.

Firește, aceasta nu înseamnă 
că am. făcut totul. în spirit auto
critic trebuie să arăt Congresu
lui că și noi ne regăsim in cri
ticile adresate de tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu. deoarece mai 
avem cazuri de neresoectare a 
tehnologiei de fabricație, negli
jență în exploatarea utilajelor, 
lipsă de exigentă la colectivul 
tehnic de calitate.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETRU FURDUI

Exprimîndu-mi totala adeziune 
și deplina aprobare fată de ideile 
de mare valoare teoretică si 
practică cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al partidului, 
folosesc si acest prilej pentru a 
exprima sentimentele de înaltă 
prețuire și recunoștință ale 
membrilor de sindicat din ra
mura mine., petrol, geologie si 
energie electrică pentru grija 
permanentă pe care Partidul Co
munist Român o poartă celor ce 
scot din adincuri bogățiile sub
solului patriei.

Hotărîrile adoptate I de condu
cerea partidului pentru dezvol
tarea ramurii miniere, prețioase
le indicații ale secretarului ge
neral al partidului cu ocazia vi
zitelor de lucru în bazinele mi
niere si petroliere din Gori. 
Valea Jiului, Bacău, Suceava și 
Maramureș au găsit un adine 
ecou în conștiința lucrătorilor 
din ramura noastră, mobilizin- 
du-ne în activitatea pe care o 
desfășurăm pentru a da patriei 
cît mai mult cărbune, tîtei si 
energie electrică.

Făcîndu-mă mesagerul celor 
peste 450 mii de oameni ai mun
cii din întreprinderile miniere, 
petroliere si energetice, exprim 
din inimă cele mai calde mulțu
miri secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru măsurile luate 
în vederea aplicării unor ample 
programe de mecanizare a lu
crărilor grele, cu volum mare 
de muncă în subteran, la cariere 
și schele petroliere, a trecerii in 
principalele bazine miniere la 

Vă asigur că nu vpm precupeți 
nici un efort pentru a ne spori 
contribuția la înfăptuirea exem
plară a sarcinilor care ne revin, 
pentru propășirea patriei noastre 
socialiste.

In centrul atenției comitetu
lui sindicatului și a consiliului 
oamenilor muncii se găsesc și 
problemele care au drăpt scop 
asigurarea unor condiții tot mai 
bune de muncă și viată. Pină 
acum am reușit să amenajăm o 
gospodărie-anexă care asigură 
în mare parte necesarul de le
gume pentru cantină, unde ser
vesc zilnic masa peste 800 de 
persoane. Două cămine de nefa- 
miliști. o grădiniță. 120 de apar
tamente — atribuite în cursul 
anului trecut — sînt cîteva date 
care reflectă realizările pe plan 
social de care se bucură colec
tivul nostru.

Avînd în vedere că Pe plat
forma industrială a municipiu
lui Slatina își desfășoară acti
vitatea peste 45 000 de oameni ai 
muncii, propunem ministere
lor industriei metalurgice, indus
triei construcțiilor de mașini, in
dustriei ușoare și Consiliului 
Central al U.G.S.R. să studieze 
posibilitatea construirii unui 
club muncitoresc și a unei săli 
polivalente pentru organizarea 
de manifestări cultural-educative 
și sportive.

In încheiere doresc să-mi ex
prim acordul deplin fată de 
orientările cuprinse în cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. fată de documentele 
prezentate Congresului, asigurîn- 
du-vă că nu vom precupeți nici 
un efort pentru rbalizarea inte
grală a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate Pe anul 
1981 și întregul cincinal.

programul de lucru de 36 ore pe 
săptămînă. acordarea unei mese 
calde gratuite înainte de intra
rea în subteran, majorarea prio
ritară a retribuției, instituirea 
unor premii speciale de oină la 
15 la sută din valoarea fiecărei 
tone de țiței si cărbune ce se va 
da peste plan.

Raportăm Congresului că Bi
roul executiv și activul uniunii 
noastre au participat efectiv la 
aplicarea programelor prioritare 
stabilite de conducerea de partid 
privind dezvoltarea în ritmuri 
accelerate a industriei carboni
fere,. petroliere și energetice a 
țării. Ca urmare a măsurilor lua
te, cantitatea de cărbune reali
zată in anul 1980 a fost cu 3,5 
milioane tone mai mare decît in 
1979, iar cea de energie electrică 
cu 2,5 milioane kWh.

Cu toate că. de la an la an, 
industria minieră, petrolieră și 
energetică a înregistrat progrese 
considerabile, a spus vorbitorul, 
nu sîntem pe deplin mulțumiți 
de eficienta muncii noastre și ne 
însușim întru totul criticile for
mulate la Congresul nostru de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

Planul de stat pe anul 1981 ce 
revine ramurii noastre este mo
bilizator, realist, pe deplin fun
damentat și corelat cu capacită
țile de producție existente și 
cele ce urmează a fi puse în 
funcțiune, cu nivelul tehnic din 
dotare.

Sîntem conștienți că realizarea 
planului, pe lîngă introducerea 
tehnicii noi, impune grijă deose
bită față de condițiile de muncă 

și de viață ale minerilor. Con
ducerea partidului ne ajută cu 
prioritate în soluționarea multor 
probleme sociale, cum sînt con
strucția de locuințe, de cămine 
muncitorești, de cantine și alte 
obiective sociale. Consiliul Cen
tral ne-a ajutat cu fonduri să 
dezvoltăm puternic baza mate-

CUVÎNTUL 
ELENA

Avînd ca bază realizările ob
ținute în perioada construcției 
socialiste, oamenii muncii din 
institutul nostru au trecut cu 
hotărîre la îndeplinirea sarcini
lor mobilizatoare prevăzute in 
planul de stat pentru anul 
acesta și în cincinalul 1981— 
1985, fundamentate pe indicațiile 
Programului-directivă de intro
ducere a progresului tehnic in 
perioada 1981—1990 și direcțiile 
principale pină în anul 2 000. 
aprobat de Congresul al XII-lea 
al partidului.

Obiectivele importante ale 
acestui vast program, subliniate 
în repetate rinduri de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, situează pe 
prim planul activității noastre 
punerea in valoare a noi resurse 
de materii prime și energie, va
lorificarea superioară a resurse
lor de materii prime de care 
dispune țara noastră, orientarea 
spre tehnologiile moderne și 
competitive, care să asigure pre
lucrarea lor cît mai avansată, 
realizarea de noi tehnologii și 
instalații cu consumuri reduse 
de calitate superioară, creșterea 
exportului, diminuarea și chiar 
eliminarea unor importuri.

Sub îndrumarea permanentă 
și de înaltă competentă știin
țifică a tovarășei acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu, savant de 
renume mondial, institutul nos
tru a obținut, an de an. rezul
tate tot mai bune în activitatea 
de cercetare și de aplicare rapidă 
în producție a tehnologiilor 
elaborate.

Raportăm Congresului că în 
cincinalul 1976—1980 au fost puse 
în funcțiune 25 instalații indus
triale, avînd la bază tehnologii 
cercetate in institut, cu o valoare 
totală a producției de circa 2 mi
liarde lei/an, iar valoarea to- 

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN COHAL

Ca delegat la acest înalt forum 
al sindicatelor, doresc să-mi ex
prim deplina adeziune fată de 
indicațiile și orientările conținu
te in magistrala expunere a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită inL fața Congresului, la 
documentele și materialele supu
se dezbaterii.

Doresc să evidențiez faptul că 
oamenii muncii din județul Bo
toșani sînt conștienți de faptul 
că numai prin sporirea avuției 
naționale se va putea înfăptui 
programul de creștere a nivelu
lui de trai și de ridicare a ca
lității vieții.

Acționînd pentru traducerea 
în viață a politicii partidului în 
domeniul social. sindicatele 
și-au intensificat preocupările 
privind crearea si menținerea 
unui cadru de muncă adecvat, 
în care omul să poată munci in 
deplină siguranță. Acțiunile și 
preocupările noastre în acest do
meniu vtzează mai buna gospo
dărire și utilizare a fondurilor 
destinate protecției muncii, orga
nizarea. împreună cu consiliile 
oamenilor muncii, a propagandei 
pe linia cunoașterii. însușirii și 
aplicării normelor de tehnica 
securității și igiena muncii, pre
cum și urmărirea exigentă a res
pectării acestor norme. Ca ur
mare a modului responsabil in

rială cultural-sportivă în Valea 
Jiului, Rovinari, Motru și în alte 
centre miniere. Comitetul uni
unii și sindicatele din ramură 
vor acționa pentru ca aceste 
mijloace să fie gospodărite cu 
toată răspunderea, corespunzător 
cerințelor minerilor și membrilor 
de familie.

TOVARĂȘEI 
CATANĂ

tală a producției pentru pro
dusele și tehnologiile elaborate 
de ICECHIM depășește 3 miliar
de lei/an.

Prin îndeplinirea înainte de 
termen a planului de cercetare 
pe 1980 s-a creat posibilitatea 
cercetării, extraplan, a 49 teme, 
în valoare de 8,3 milioane lei, în 
cadrul celor 39 contracte înche
iate cu beneficiarii din cadrul 
Ministerului Industriei Chimice 
și din alte ministere, iar apli
carea invențiilor realizate de 
colectivele de cercetare din 
ICECHIM în anul 1980 are ca 
efect economic o reducere a im
portului în valoare de peste 
236 milioane lei/an.

Aprecierea muncii rodnice des
fășurate de colectivul institutu
lui nostru ne-a. prilejuit și. anul 
acesta bucuria conferirii, a doua 
oară, a Ordinului „Steaua Repu
blicii Socialiste România** cla
sa I și a decernării de către Con
siliul Central al U.G.S.R. a 
„Steagului de institut fruntaș pe 
țară**.

Conștienți fiind de sarcinile 
etapei actuale, de importanta 
muncii pe care o desfășurăm 
pentru progresul general al pa
triei și al industriei noastre chi
mice, a spus în încheiere vorbi
toarea, ne angajăm în fața Con
gresului că vom face totul pentru 
valorificarea deplină a între
gului potențial tehnic și știin
țific de care dispunem, vom 
acționa cu toată priceperea și 
energia pentru înfăptuirea sar
cinilor pe anul 1981 si pe între- 

'gul cincinal 1981—1985, aducîn- 
du-ne astfel contribuția la ma
terializarea obiectivului stabilit 
de Congresul al XII-lea de a 
face ca. la sfîrșitul acestui cinci
nal, România să ajungă o țară 
cu un nivel de dezvoltare mediu.

care au acționat organele și or
ganizațiile sindicale. în colabo
rare cu organele de conducere 
colectivă ale întreprinderilor, 
putem raporta că. astăzi. în ju
dețul Botoșani numărul perso
nalului muncitor s-a triplat, dar 
frecvența accidentelor grave de 
muncă a scăzut la o treime fată 
de situația de la începutul cinci
nalului.

Cu toate aceste rezultate nu 
ne putem declara mulțumiți. 
Pentru că noi. sindicatele. nu 
am acționat corespunzător si nu 
am reușit să reducem total nu
mărul celor ce lucrează in con
diții de noxe, nu ne-am preocu
pat în măsura necesară pentru 
respectarea întocmai a proiec
telor de investiții, pentru a se 
asigura unităților productive, 
încă de la inaugurare, toate do
tările sociale necesare.

Punînd în centrul preocupă
rilor noastre și pe viitor reali
zarea în cele mai bune condiții 
a sarcinilor economice, a spus 
în încheiere vorbitorul. vom 
acorda în continuare o atenție 
deosebită înfăptuirii politicii 
partidului în domeniul social, fă- 
cind în acest cadru unele propu
neri concrete vizînd asigurarea 
celor mai bune condiții de mun
că și viată în unitățile econo
mice.

CUVÎNTUL TOVARĂȘEI
GHERGHINA IONESCU

Este pentru mine o mare 
cinste și bucurie să transmit 
Congresului salutul colectivului 
întreprinderii de confecții și 
tricotaje București, în care lu
crează peste 18 000 de oameni ai 
muncii, in majoritate femei, 
însoțit de angajamentul de a 
traduce neabătut în viață poli
tica internă și externă a parti
dului și statului, indicațiile pre
țioase cuprinse in cuvîntarea 
secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Particip la acest eveniment de 
o deosebită însemnătate în viata 
sindicatelor, în viata politică a 
patriei cu sentimentul de legi
timă mîndrie si satisfacție pen
tru marile realizări obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului. în perioada deosebit 
de fertilă a cincinalului 1976— 
1980, îndeplinit înainte de ter
men, la care oamenii muncii din 
întreprinderea noastră au contri
buit cu o producție suplimen
tară în valoare de peste 2 
miliarde lei.

între preocupările noastre ac
tuale de primă importantă acor
dăm o deosebită atenție mate
rialelor recuperabile și refolo- 
sibile de care dispunem. Sub 
conducerea comitetului de partid 
comitetul sindicatului. împreună 
cu consiliul oamenilor muncii, 
au adoptat un program concret 
de măsuri tehnico-organizatorice 
și politico-educative pentru rea
ducerea în circuitul economic și 
valorificarea tuturor resurselor 
materiale rezultate din procesele

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE IOSIF

Bogăția de idei, analiza pro
fundă, aprecierile, criticile și 
indicațiile cuprinse în magistra
la cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, constituie o 
prețioasă călăuză in activitatea 
noastră de viitor, pentru 
sporirea contribuției sindicate
lor la îndeplinirea hotărîri
lor celui de-al XII-lea Con
gres ai partidului, la creșterea 
forței economice a patriei, a 
avuției naționale și, pe această 
bază sigură, la ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii, a civilizației ma
teriale și spirituale a patriei.

Realizările obținute în cinci
nalul 1976—1980 de întregul nos
tru popor, reliefate și in ra
portul prezentat Congresului, 
incorporează și activitatea lu
crătorilor din transporturi și te
lecomunicații. ramură impor
tantă a economiei noastre na
ționale, ca’re înregistrează o pu
ternică dezvoltare și moderni
zare. Numai in cincinalul prece
dent, pentru- dezvoltarea bazei 
materiale a transporturilor și 
telecomunicațiilor s-au alocat 
96 miliarde lei. Corespunzător 
acestei dezvoltări, prin grija 
conducerii partidului și statului 
nostru, au fost create pentru 
oamenii muncii din ramură con
diții tot mai bune de muncă și 
viață.

Pe lîngă un număr însemnat 
de apartamente primite din 
fondul de stat, am construit, 
prin efort propriu, 2 370 aparta
mente și garsoniere, cămine de 
nefamiliști cu 17 mii de locuri, 
două policlinici și cămine pentru 
școli profesionale cu 3 900 locuri. 
Cheltuielile pentru protecția 
muncii au însumat, in cincinalul 
precedent, 768,3 milioane lei.

Pornind de la hotărîrile pe 
care le va adopta Congresul, de 
la măsurile stabilite în recenta 
conferință a uniunii sindicatelor 
din ramura noastră. în centrul 
întregii activități vom situa mo

de producție, pentru gospodă
rirea corespunzătoare a tuturor 
bunurilor întreprinderii.

Trebuie să arătăm țotodată că 
nu am reușit să determinăm in
troducerea în toate locurile de 
muncă a unui spirit de puternică 
mobilizare pentru realizarea de 
economii la nivelul posibilități
lor de care dispunem și al ce
rințelor actuale.

în atenția comitetului sindi
catului stă, deopotrivă, îmbună
tățirea condițiilor de muncă și 
de viață ale personalului mun
citor. In acest sens doresc sa 
arăt că în prezent beneficiem de 
o cantină și patru bufete de 
incintă, care asigură, zilnic, hra
na pentru circa 6 000 de per
soane. Zestrea noastră social- 
culturală cuprinde, totodată, o 
grădiniță și o creșă cu program 
săptămînal. policlinică și spital, 
un club modern și o bază spor
tivă.

Asigurăm Congresul sindica
telor din România că vom ac
ționa. in cadrul autoconducerii 
și autogestiunii muncitorești, cu 
toată răspunderea pentru înfăp
tuirea sarcinilor economico-so- 
ciale ce ne revin. pentru 
gospodărirea cu maximă efici
ență a resurselor materiale, fi
nanciare și umane, conștienți că 
obținerea unei eficiente econo
mice cît mai mari reprezintă 
principala sursă de creștere a 
avuției naționale, de ridicare a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii, țelul fundamental al 
politicii partidului nostru.

/

bilizarea activă a oamenilor 
muncii din transporturi si tele
comunicații la folosirea cu ma
ximă eficientă a capacității de 
transport, prin optimizarea 
transporturilor, tonarea trenări
lor și a mijloacelor auto, folosi
rea remorcilor, reducerea Imobi
lizărilor la încărcare-descărcare 
si in stațiile tehnice, asigurarea 
cu prioritate a transporturilor 
destinate exportului, mai buna 
utilizare a navelor martime si 
fluviale, precum si a parcului 
auto dislocat pe șantierele na
ționale.

Tinînd seama de faptul că 
transporturile constituie unul din 
marii consumatori de combus
tibil și energie, vom accentua 
preocupările pentru reducerea 
consumurilor acestora, vom orga
niza acțiuni variate și eficiente 
pentru generalizarea metodelor 
Si ’inițiativelor care conduc la , 
economii substanțiale. Vom in
tensifica munca de pregătire 
profesională si activitatea poli
tică și cultural-educativă de 
masă, la nivelul grupelor sindi
cale. pentru a determina pe fie
care lucrător să respecte cu 
strictețe normele si instrucțiu
nile privind siguranța circulației, 
pentru crearea unei puternice 
opinii de masă împotriva celor 
care nesocotesc obligațiile ce le 
revin în acest important dome
niu.

Mobilizați puternic de însufle- 
țitoarele îndemnuri ale secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. noi. 
oamenii muncii din această ra
mură. sindicatele din transpor
turi si telecomunicații, ne an
gajăm să facem totul pentru 
satisfacerea. în condiții de ca
litate și eficientă, a cerințelor 
de transport si telecomunicații 
ale economiei naționale, adueîn- 
du-ne întreaga contribuție la în
făptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea 
al partidului.

v

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, luni 
dimineață s-au deschis lucrările Con
gresului Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

La sosirea in sala Palatului Repu
blicii, care găzduiește lucrăriie aces
tui reprezentativ forum al oamenilor 
muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului au fost intimpinați cu multă 
căldură, cu deosebită însuflețire, cu 
puternice urale și ovații. Delegații și 
invitații au aclamat Îndelung pe se
cretarul general al partidului, scan- 
dind cu inflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

în aplauzele entuziaste ale partici- 
panților, în prezidiul ședinței de des
chidere au luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscălescu. 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popcscu, Lconte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Emilian 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gădea, Ion 
Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, Con
stantin Olteanu, Cornel Onescu, Marin 
Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, Ilie 
Rădulescu.

în prezidiu au luat loc, de aseme
nea. vicepreședinți și secretari ai Con
siliului Central al U.G.S.R., președinți 
ai uniunilor sindicatelor pe ramuri, ai 
consiliilor sindicale județene și oră
șenești. ai comitetelor sindicatelor din 
întreprinderi și instituții, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești, con
ducători de întreprinderi industriale 
și agricole, oameni ai muncii de Ia 
orașe și sate.

Din prezidiu au făcut parte, tot
odată. reprezentanții organizațiilor 
sindicale internaționale si ai organi
zațiilor sindicale de peste hotare care 
participă la lucrări.

Congresul reunește 2 029 delegați, 
reprezentind pe cei peste șapte mi
lioane de membri de sindicat din țara 
noastră — muncitori, tehnicieni, in
gineri, oameni de știință și cultură, 
funcționari, activiști de partid, de 

stat și ai sindicatelor, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, femei și băr
bați, tineri și vîrstnici — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități.

Ca invitați, în sală se află membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă și obștești, oa
meni ai muncii din diverse domenii 
de activitate.

Erau prezenți membrii delegațiilor 
sindicale de peste hotare.

La ședința inaugurală participă șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, corespondenți ai presei 
străine.

A fost intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

în numele și din însărcinarea Con
siliului Central al U.G.S.R. lucrările 
congresului au fost deschise de to
varășul Cornel Onescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, care 
a spus :

Cu sentimente de profundă stimă 
și respect ne exprimăm marea bucu
rie de a avea în mijlocul nostru pe 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Participarea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la deschiderea lucrărilor Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor re
prezintă pentru cei peste șapte mili
oane de oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționa
lități — membri ai sindicatelor, cea 
mai mare cinste și onoare. Ea consti
tuie o nouă și elocventă expresie a 
atenției acordate de partid, de dum
neavoastră personal, activității celei 
mai largi organizații de masă a cla
sei muncitoare, a grijii deosebite cu 
care îndrumați permanent activitatea 
noastră.

Ne exprimăm bucuria și satisfacția 
de a saluta prezența in mijlocul nos
tru a membrilor Comitetului Politic 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a mem
brilor Consiliului de Stat și ai guver
nului, a reprezentanților Uniunii Ti
neretului Comunist, Consiliului Națio
nal al Femeilor și ai altor organe 
centrale de stat și ai organizațiilor de 
masă și obștești.

Cu - profundă satisfacție și bucurie 
adresăm călduroase mulțumiri oaspe
ților de peste hotare prezenți la lu
crările congresului nostru. In parti
ciparea dumneavoastră, reprezentanți 
ai organizațiilor sindicale de pe toate 
continentele, ai organizațiilor sindica
le internaționale la forumul sindica
telor din Republica Socialistă Româ
nia vedem o expresie a prieteniei și 
solidarității muncitorești care leagă 
organizațiile noastre profesionale in 
lupta comună pentru interesele vitale 
ale oamenilor muncii, pentru cauza 
progresului și păcii în lume.

Au fost alese apoi organele de lu
cru ale congresului — prezidiul, co
misia de validare, secretariatul, co
misia pentru redactarea proiectelor 
de hotărîri și a rezoluției.

Participant! 1 au adoptat regulamen
tul de desfășurare a lucrărilor con
gresului. S-a hotărît ca lucrările să 
se desfășoare atit in ședințe plenare, 
cit și pe secțiuni.

Au fost aprobate constituirea celor 
șase secțiuni pe domenii de activitate 
și a prezidiilor acestora.

în unanimitate, a fost aprobată ur
mătoarea ordine de zi a congresu
lui :

1. Raportul Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor asu
pra activității desfășurate de- la con
gresul precedent și sarcinile ce revin 
sindicatelor în înfăptuirea hotărîrilor 
celui de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
Cenzori.

3. Propuneri privind unele comple
tări și modificări la Statutul-cadru 
al sindicatului. Statutul-cadru al U- 
niunii sindicatelor pe ramură de ac
tivitate. Statutul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România și Statutul 
consiliilor teritoriale.

4. Alegerea Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România și a Comisiei Centrale de 
Cenzori.

în numele tuturor narticipantilor. 
președintele Consiliului Central a! 
U.G.S.R. a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua cu
vîntul in cadrul congresului.

Primit cu mare însuflețire, cu 
cele mai profunde simțăminte de 
afecțiune și stimă, a luat euvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu vie a- 
tenție. cu deplină satisfacție și apro
bare, fiind subliniată. în repetate 
rinduri, cu îndelungi și puternice 
aplauze.

Făcindu-se ecoul gîndurilor și sen
timentelor pe care ie trăiesc cu in
tensitate miile de participanti la 
congresul sindicatelor. tovarășul 
Cornel Onescu a mulțumit călduros 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
aprecierile, criticile. îndemnurile mo
bilizatoare și indicațiile prețioase* 
privind îmbunătățirea activității sin
dicale, în spiritul înaltelor răspunderi 
ce le au în înfăptuirea mărețelor o- 
biective stabilite de cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.
. Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu — a spus 
vorbitorul — că lucrările congresului 
nostru, activitatea de viitor a sindi
catelor vor avea ca obiectiv per
manent orientările de excepțională 
valoare teoretică și practică cuprinse 
în cuvîntarea dumneavoastră, docu
ment programatic al activității sindi
catelor in noua etapă de dezvoltare 
a revoluției tehnico-știintifice, a ca
lității și eficientei în toate domeniile 
vieții economice si sociale.

Animați de o înaltă mîndrie pa
triotică pentru marile împliniri ale 
societății noastre asupra cărora în 
ultimii 16 ani este proiectată lumi
noasa dumneavoastră personalitate 
de eminent om politic al lumii con
temporane, inițiator al mărețelor 
programe de dezvoltare a țării, parti- 
cipantii la congresul sindicatelor vă 
exprimă profunda gratitudine pentru 
clarviziunea cu care ați definit pro
blemele fundamentale privind rolul 
și atribuțiile ce revin organelor și 
organizațiilor sindicale în contextul 
permanentei adînciri a democrației 
muncitorești.

îngăduiți-ne să folosim acest pri
lej pentru a da glas încă o dată, 
acum, în preajma glorioasei aniver
sări a partidului nostru, sentimente
lor de adîncă dragoste și prețuire pe 
care le purtăm Partidului Comunist 
Român, dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducător înțe
lept, patriot înflăcărat și comunist 
de omenie, asigurindu-vă că vom 
face totul pentru promovarea cu con
secvență a spiritului revoluționar in 
întreaga activitate a sindicatelor, că 
vpm milita neabătut pentru a înfăp
tui Programul partidului, programul 

edificării unei orînduiri a dreptății și 
libertății, a bunăstării și fericirii pe 
pămintul scumpei noastre patrii.

După ședința inaugurală a urmat 
prezentarea documentelor prevăzute 
la ordinea de zi.

Tovarășul Cornel Onescu a prezen
tat Raportul Consiliului Central al 
U.G.S.R. asupra activității desfășu
rate de la congresul precedent și sar
cinile ce revin sindicatelor în înfăp
tuirea hotărîrilor celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân.

în continuare, președintele Comisi
ei Centrale de Cenzori, tovarășul Ion 
Moga, a dat citire raportului comi
siei.

In ședința de după-amiază au 
început dezbaterile în plen la punc
tele înscrise pe ordinea de zi a Con
gresului.

Au luat cuvîntul tovarășii : Viorel 
Șiefănescu, președintele Consiliului 
municipal al sindicatelor București. 
Ion Ursu. președintele Comitetului 
sindicatului de la întreprinderea 
„Electroputere“-Craiova, Maria Bur
suc, maistru la întreprinderea de con
fecții Vaslui. Gheorghe Horje. maistru 
miner, președintele Comitetului sin
dicatului de la Exploatarea minieră 
Baia Sprie — Maramureș. Floarea 
Bucur, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor Dîmbovița. Dumi
tru Țanu, laminator la Combinatul 
siderurgic Galați. Maria Meiloiu. 
președintele Consiliului județean al 
sindicatelor Sibiu. Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini. Stan Măcăneață. maistru sondor 
la Schela de extracție Videle, județul 
Teleorman. Maria Petrașcu. președin
tele Comitetului sindicatului învătă- 
mînt Timișoara. Victor Naghi. Erou 
al Muncii Socialiste, directorul în
treprinderii mecanice Cimpulung- 
Muscel. județul Argeș. Petre Tudor, 
președintele Comitetului sindicatului 
de la întreprinderea agricolă de. stat 
Insula Mare a Brăilei. Virginica 
Drăgan. muncitoare la întreprinderea 
de aluminiu Slatina, județul Olt. Pe
tru Furdui. președintele Comitetului 
Uniunii sindicatelor mine. petrol, 
geologie Și energie electrică. Elena 
Catană, cercetător științific la 
ICECHIM-București. Constantin Co- 
hal, președintele Consiliului municipal 
al sindicatelor Botoșani. Gherghina 
Ionescu. președintele Comitetului sin
dicatului întreprinderii de confecții si 
tricotaje București. Nicolae Iosif, pre

ședintele Comitetului Uniunii sindi
catelor din transporturi și telecomu
nicații.

în unanimitate, Congresul a apro
bat Raportul Comisiei de validare, 
prezentat de tovarășul Viorel Igreț. 
In continuare, în cadrul unei ședințe 
festive, conducătorii delegațiilor de 
peste hotare au înmînat mesajele de 
salut adresate Congresului de orga
nizațiile pe care le reprezintă : Con
siliul Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., Federația Sindicatelor din 
întreaga Chină, Federația Sindicală 
Mondială, Organizația Internațională 
a Muncii. Federația Generală a Sin
dicatelor din Coreea, Consiliul Cen
tral al Sindicatelor din Bulgaria, 
Uniunea Sindicatelor din Iugoslavia, 
Consiliul Central al Sindicatelor din 
Ungaria, Federația Sindicatelor Fin
landeze, Federația Sindicatelor Libere 
Germane, Comisia Națională de coor
donare a sindicatelor de ramură din 
Polonia, Confederația Generală a 
Muncii din Franța, Consiliul Central 
al Sindicatelor din Cehoslovacia, Con
gresul Sindicatelor din Africa de Sud, 
Confederația Generală a Oamenilor 
Muncii din Peru. Consiliul Central al 
Sindicatelor din Mongolia. Centrala 
Oamenilor Muncii din Cuba, Fede
rația Sindicatelor din Vietnam. Fede
rația Sindicatelor Egiptene, Confede
rația Sindicatelor din întreaga Etio- 
pie, Centrala Unitară a Oamenilor 
Muncii din Venezuela, Congresul Ni
gerian al Muncii, Uniunea Sindicate
lor Austriece, Federația celor trei 
Confederații Sindicale din Italia : 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L., Confe
derația Internațională a Sindicate
lor Arabe, Federația Sindicatelor 
Palestiniene, Federația Sindicatelor 
din Laos, Federația Generală a Sin
dicatelor Muncitorilor din Siria, Or
ganizația din New York a Uniunii 
Sindicatelor docherilor de pe coasta 
de est a S.U.A., Federația Generală 
a Muncitorilor Iordanieni, Federația 
Generală a Muncitorilor din Irak, 
Congresul Sindicatelor din Zambia, 
Comisia Națională de constituire a 
Consiliilor de Producție din Mozam- 
bic, Confederația Sindicală a Comisii
lor Muncitorești din Spania, Uniunea 
Generală a Oamenilor Muncii din 
Algeria, Uniunea Națională a Munci
torilor din Angola, Confederația Ge
nerală a Muncitorilor Portughezi — 
Intersindicală Națională. Federația 
Națională a Muncitorilor și Funcțio
narilor din Liban, Congresul Muncii 

din Mexic, Federația Sindicatelor 
Muncitorilor din Repuolica Malgașâ, 
Federația Sindicatelor’ Funcționarilor 
și Profesionalilor din Sudan, Centrala 
Unică a Oamenilor Muncii din Chile, 
Congresul Sindicatelor din Scoția, 
Confederația Națională a Oamenilor 
Muncii din Guineea, Confederația 
Națională a Oamenilor Muncii din 
Senegal. Consiliul Central al Sindica
telor din Afganistan, Confederația 
Sindicală Congoleză, Uniunea Sindi
catelor Germane din R. F. Germania, 
Federația Pancipriotă a Muncii, Con
federația Unitară a Oamenilor Mun
cii din Costa Rica, Federația Sindica
telor din Kuweit, Uniunea Oamenilor 
Muncii din Burundi, Uniunea Gene
rală Tunisiană a Muncii, Uniunea 
Generală a Muncitorilor din Malta.

De asemenea, următoarele organi
zații, care nu sînt prezente cu dele
gații la Congres, au transmis mesaje 
de salut și urări de succes : Consi
liul General al Sindicatelor din Japo
nia — Sohyo, Confederația Națională 
a Oamenilor Muncii- din Togo, Con
gresul Sindicatelor pe întreaga Indio 
— AITUC, Congresul Național Indian 
al Sindicatelor — INTUC, Confede
rația Mondială a Muncii șl Sindica
tul național al șoferilor din Colum
bia.

în încheiere, tovarășul Cornel 
Onescu a exprimat cele mai calde 
mulțumiri delegațiilor de peste ho
tare, prezente la lucrările Congresu
lui și, prin intermediul lor, organiza
țiilor sindicale pe care le reprezjntă 
și care au adresat prin delegații/sau 
prin mesaje salutul lor Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. în numele Congresului 
U.G.S.R., el a rugat să se transmită 
organizațiilor reprezentate la marele 
forum al sindicatelor din România un 
cald salut tovărășesc și sentimente 
de solidaritate internațională, precum 
și asigurarea că sindicatele din 
România vor milita consecvent pen
tru întărirea și dezvoltarea unității 
de acțiune a tuturor sindicatelor, in
diferent de afiliere, unitate atit de 
necesară in actualele condiții com
plexe ale situației internaționale. Pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a urat oaspeților și orga
nizațiilor pe care le reprezintă noi 
succese în munca și lupta lor pusă 
în slujba intereselor fundamentala, 
ale oamenilor muncii, ale păcii și 
progresului social în lume.

Lucrările Congresului continuă.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul finanțelor și coordonării al Republicii Islamice Pakistan
(Urmare din pag. I)
blicii Islamice Pakistan un salut 
călduros și cele mai bune urări, iar 
poporului pakistanez urări de pros
peritate și bunăstare.

In cadrul întrevederii s-a eviden
țiat cu satisfacție evoluția pozitivă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două tari și a fost ex
primată dorința reciprocă de a ex
tinde și diversifica în continuare

Excelenței Sale Domnului DAVID DACKO
Președintele Republicii Centrafricane

Alegerea dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Centrafricane îmi oferă prilejul de a vă adresa sincere felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate, fericire personală și succes în îndeplinirea 
înaltei misiuni încredințate, precum și urări de pace și progres pentru poporul 
centrafrican prieten.

Sînt convins că raporturile de prietenie și cooperare statornicite între 
România și Republica Centrafricană vor continua să se aprofundeze spre 
binele popoarelor noastre, al politicii de pace, independentă națională, 
destindere și înțelegere in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica
La București au început, luni, lu

crările celei de-a Vll-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale româ- 
no-pakistaneze de cooperare econo
mică. științifică și tehnică. în cadrul 
lucrărilor sint examinate stadiul ac
tual al relațiilor economice, al schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări, precum și măsurile menite să 
conducă la dezvoltarea lor in conti
nuare in diverse domenii de interes 
comun.

Delegațiile sînt conduse de Mihail 
Florescu, ministru secretar de stat 
la Consiliul Național pentru Știință 
și Tehnologie, și Ghulam Ishaq 
Khan, ministrul finanțelor și coor
donării.

Luni, tovarășul Cornel Burtică, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe Ghulam Ishaq Khan, minis
trul finanțelor și coordonării din Pa
kistan. Cu acest prilej, s-a relevat 
evoluția favorabilă a relațiilor eco
nomice dintre România și Pakistan, 
exprimîndu-se dorința de a se valo
rifica în și mai mare măsură posibi
litățile existente pentru intensificarea 
conlucrării în diverse domenii de in
teres reciproc, în folosul ambelor 
țări și popoare.

Au luat parte Mihail Florescu, mi
nistru secretar de stat la Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, precum și Sibte Yahya Naqvi, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Pakista
nului la București.

Ministrul afacerilor externe, to
varășul Ștefan Andrei, a avut luni o

• în cadrul concursului interna
țional de natație pentru juniori de 
la Ceske Budejovice (Cehoslovacia), 
cinci victorii românești : Cristian 
Ponta in probele de 100 m fluture 
(l’03”95/100), 200 m mixt (2’23”30/100) 
și 400 m mixt (5’01 ”05/100), Anca 
Pătrășcoiu, 100 m spate, in 1’06”15/100, 
iar Iuliu Follert, 200 m bras, în 2’42” 
31/100. Dintre ceilalți înotători ro
mâni s-au mai evidențiat Gabriela 
Baka, (locul secund la 100 m și 200 
m fluture), Martin Liptak, (locul doi 
la 100 m și 200 m bras).
• în continuarea pregătirilor pen

tru preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, selecționata țării 
noastre va susține miercuri la 
Tel Aviv un meci amical cu repre
zentativa Israelului. Din rindul selec- 
ționabililor fac parte, printre alții, 
lordache. Negrilă, Ștefănescu, Ticlea- 
nu, Beldeanu, Iordănescu, Crișan, 
M. Răducanu, M. Sandu etc.

7 APRIL1E-ZIUA SĂNĂTĂȚII

în slujba sănătății și vicf11 ocF/nenz/oF
Sărbătorită în fiecare an la 7 apri

lie, Ziua sănătății a devenit un tra
dițional moment de bilanț al realiză
rilor obținute, o elocventă mărturie a 
grijii pe care partidul și statul nos
tru o acordă dezvoltării asistenței 
medicale. în acest an, Ziua sănătății 
precede aniversarea a 60 de ani de la 
crearea partidului, eveniment de o 
deosebită însemnătate în viața nați
unii noastre socialiste.

Totodată, ziua de 7 aprilie coincide 
cu Ziua mondială a sănătății, care 
și-a stabilit pentru acest an drept 
temă „Sănătate pentru toți pînă iu 
anul 2000“, temă care în sensul și 
conținutul său a devenit de mult 
principiu călăuzitor pentru ocrotirea 
sănătății în țara noastră, unde, după 
cum se știe, partidul pune în centrul 
politicii sale omul, fericirea lui, sa
tisfacerea plenară a cerințelor șale. 
Bugetul destinat ocrotirii sănătății a 
crescut de la 9,85 miliarde lei in 1975 
la 14,60 miliarde lei îh 1980, ajungind 
în acest an la 15,57 miliarde lei. în 
ultimii 15 ani au fost construite spi
tale moderne, cuplate cu dispensare- 
policlinici aproape în toate județele, 
repartizate judicios în profil terito
rial. în prezent, la dispoziția popu
lației se află 195 000 paturi în 416 spi
tale. din acestea o bună parte în clă
diri noi, moderne, funcționale. A fost 
extinsă rețeaua dispensarelor-policli- 
nlci, existînd peste 400 ademenea uni
tăți. precum și a dispensarelor medi
cale, al căror număr depășește 5 200 
și din care 1 400 funcționează pe lingă 
unități de producție. Există in pre
zent cel puțin un dispensar medical 
în fiecare comună. în ultimii 15 ani 
au luat ființă numeroase creșe pen
tru copii, centre de recoltare și con
servare a sîngelui. centre stomatolo
gice, stații ale salvării și alte unități 
sanitare. Dispunem în momentul de 
față de peste 39 000 medici, dintre care 
7 000 medici stomatologi, 6 451 far
maciști. precum și peste 132 000 cadre 
medii sanitare — o uriașă forță care 
acționează pentru prevenirea și com
baterea îmbolnăvirilor, păstrarea ca
pacității de muncă, pentru ocrotirea 
mamei, copilului și tineretului, pentru 
înfăptuirea unor programe specializa
te pe termen lung. O atenție deosebi

raporturile de cooperare româno- 
pakistaneze, în folosul ambelor țări 
și popoare, al cauzei păcii și înțe
legerii intre națiuni. S-a relevat, 
totodată, rolul ce revine comisiei 
mixte în identificarea și realizarea 
unor noi forme de colaborare econo
mică și tehnico-știintifică dintre 
România și Pakistan.

Au fost abordate, de asemenea, 
aspecte ale situației internaționale, 
relevindu-se necesitatea intensifi

zilei
întrevedere cu ministrul finanțelor și 
coordonării al Republicii Islamice 
Pakistan, Ghulam Ishaq Khan.

în cursul întrevederii, au fost rele
vate posibilitățile de cooperare reci
proc avantajoasă dintre România și 
Pakistan și s-a procedat la un schimb 
de păreri cu privire la unele aspecte 
ale situației internaționale.

Noi căi și mijloace menite să ducă 
la dezvoltarea și diversificarea co
laborării și cooperării româno-pakis- 
taneze in domeniul relațiilor finan- 
ciar-bancare au fost analizate în 
timpul întrevedrii dintre Petre Gigea 
ministrul finanțelor, și Ghulam Ishaq 
Khan, ministrul pakistanez al finan
țelor și coordonării, care a avut 
loc luni.

La întrevederi a fost prezent Sibte 
Yahia Naqvi, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Pakistanului în țara 
noastră.

*
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit luni după- 
amiază pe Mario C. Belisario, noul 
ambasador al Republicii Filipine în 
țara noastră, cu prilejul apropiatei 
prezentări a scrisorilor de acreditare.

★
Luni a fost inaugurat la sediul 

Oficiului Centrului comun O.N.U.D.I. 
— România cel de-al VII-lea Pro
gram de perfecționare in indus
tria petrochimică .pentru bursieri 
O.N.U.D.I. din țările în curs de dez
voltare din Asia, Africa și America 
Latină.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
în aceeași zi, la Blagoevgrad, se 

vor întilni, tot într-o partidă amica
lă, selecționatele de fotbal (tineret) 
ale României și Bulgariei.

• La Minsk, în ziua a doua a 
campionatului european de hochei 
pe gheață (grupa A) pentru echipe 
de juniori : U.R.S.S. — R. F. Ger
mania 17—2 (4—0, 5—0, 8—2) ; Sue
dia — Elveția 9—2 (1—2, 7^-0, 1—0) ;

vremea
Timpul probabil pentru 8, 9 și 10 a- 

prilie. In țară: Vremea va fi in gene- 
ral frumoasă. Cerul va fi variâbil. Izor 
lat vor cădea ploi slabe, îndeosebi în 
Crișana, Maramureș și nordul Moldo
vei. Vîntul va sufla slab, pînă la mo

tă a fost și este acordată în perma
nență pregătirii și perfecționării teo
retice și practice a personalului sani
tar. în acest an se vor alătura acestor 
cadre, medicii din prima serie care 
și-au efectuat stagiul de 3 ani în spi
tale, începînd din anul 1978, ca formă 
superioară de pregătire a medicilor, 
instituită la indicația secretarului ge
neral al partidului. La îmbunătățirea 
asistenței medicale a populației a con
tribuit și cercetarea științifică. Aca
demia de științe medicale orientind 
activitatea institutelor îndeosebi in 
direcția perfecționării metodologiei și 
tehnicilor de diagnostic precoce, tra-

Eugen PROCA
ministrul sănătății

tament și recuperare, cunoașterea 
unor factori cu risc, realizarea unor 
vaccinuri și produse biologice, medi
camente și aparate medicale.

Situînd pe prim plan medicina pre
ventivă, creșterea calității asistenței 
medicale în dispensare, policlinici, la 
locul de muncă, promovarea unor vas
te programe menite să întărească 
starea de sănătate, să prevină îmbol
năvirile și să prelungească durata 
vieții active. în starea de sănătate a 
populației au fost obținute mutații 
favorabile. Subliniem astfel faptul că 
bolile transmisibile, care dominau, 
structura morbidității, sînt reduse în 
marea lor majoritate la cazuri spora
dice. Creșterea duratei medii de viață 
la aproape 70 ani față de 42 ani în 
perioada interbelică, situează astăzi in 
centrul atenției cadrelor medico-sa- 
nitare prevenirea și tratarea bolilor 
cronice și degenerative, cardiovascu
lare, reumatice, psihice, care devin 
predominante. Cadrele medico-sanita- 
re. în strînsă colaborare cu organiza
țiile de masă și obștești, au întreprins 
și întreprind complexe acțiuni educa
tive. în cadrul cărora un loc central 
îl ocupă promovarea unor principii de 
alimentație rațională, de evitare a 
unor factori de risc.

Desigur, putem fi mîndri de reali
zările obținute în domeniul ocrotirii 
sănătății, dar pășind intr-un nou cin

cării eforturilor pentru consolidarea 
păcii și securității, pentru rezolvarea 
exclusiv pe cale pașnică, prin trata
tive,' a stărilor de încordare din dife
rite zone ale lumii, inclusiv din 
sud-vestul Asiei, in conformitate cu 
interesele fundamentale ale popoare
lor, ale păcii, destinderii și înțelege
rii internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste 

România va face o vizită 
oficială in Turcia

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Turcia, Uter 
Turkmen, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Ștefan Andrei, va efectua o vizită 
oficială în Turcia, în perioada 13—17 
aprilie a.c.

tv
Programul 1

0,00 Teleșcoală
10.55 Film serial: Dallas. Reluarea epi

sodului 2
11.40 Călătorie în Univers. Reluarea ul

timului episod
12.40 Telex
12.50 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
17.15 Clubul tineretului
18,00 Almanah pionieresc
18.25 P.C.R. — spirit revoluționar, gîndire 

creatoare, contribuție de mare va
loare la îmbogățirea teoriei șl prac
ticii revoluționare

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.40 Ziua sănătății
20,00 Fapte de eroi ai muncii și vieții 

socialiste. Constructorii de pe Olt
20,20 File de cronică revoluționară in 

dramaturgia românească. „Comoa
ra din deal", de Comeliu Marcu. 
Spectacol preluat de la Teatrul Na
țional din București.

21.50 Cintec drag pe-ntlnsul țării
22.15 Telejurnal

Programul 2

19.00 Telejurnal
19.25 Poezia română
19.55 Cantata „Răsărit de soare" de Ser

giu Sarchizov. Interpretează or
chestra simfonică a Kadiotelevlziu- 
nli și corul Filarmonicii din Cluj- 
Napoca

20,10 Buletin rutier — informații pentru 
conducătorii auto

20.25 Viața economică a Capitalei
20.55 Seară de operetă TV. „Liliacul" de 

Johann Strauss (partea I). Inter
pretează soliștii și ansamblul Tea
trului „Klrov" din Leningrad

22,15 Telejurnal

Finlanda — Austria 10—2 (4—1, 1—1, 
5—0) ; Cehoslovacia — Polonia 21—0 
(4—0, 10—0, 7—0).

© Orașul olandez Hilversum a 
găzduit meciul dintre selecționatele 
Olandei și Tunisiei, contind pentru 
campionatul european de rugbi — 
„Cupa Fira“ (grupa B). Rugbiștii 
olandezi au terminat învingători cu 
scorul de 21—9 (9—9).

derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, 
iar cele maxime între 12 și 23 de gra
de. Dimineața, local, se va produce cea
ță și, izolat, în regiunile depresionare 
— brumă. în București: Vremea va fi 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla în general slab. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 2 și 5 grade, 
iar cele maxime între 17 și 20 de grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

cinal privirile noastre sint îndreptate 
spre viitor, în vederea obținerii unor 
noi mutații calitative în starea de să
nătate a poporului, in activita
tea corpului medico-sanitar. Va con
tinua dezvoltarea bazei materiale și 
de cadre a rețelei sanitare, punîn- 
du-se un accent deosebit pe specia
lizarea, modernizarea dotării și alte 
aspecte calitative. Se vor accentua 
eforturile pentru ridicarea calității 
asistenței medicale. Se vor urmări 
îmbunătățirea formelor organiza
torice și a metodelor de asisten
tă medicală a populației, care pre
văd, printre altele : — întărirea
dispensarelor-policlinici pentru ca în 
cadrul acestora, la nivelul. ca
binetelor de specialitate, să se 
realizeze cit mai multe dintre in
vestigațiile, tratamentele medico- 
chirurgicale și procedurile recupera
torii pe care le implică diversele a- 
fecțiuni ; — dezvoltarea și extinde
rea dispensarelor medicale din între
prinderi ; — depistarea activă și lua
rea în evidență a îmbolnăvirilor, cu 
aplicarea precoce a tratamentelor ; 
— introducerea și extinderea de noi 
tehnici și metode moderne de diag
nostic și tratament ; — creșterea ca
lității asistenței de urgență etc. Vor 
fi asigurate condițiile organizatorice 
și tehnico-materiaîe în vederea apli
cării programelor de sănătate pe 
termen lung în domeniul bolilor 
cardiovasculare, al bolii canceroase, 
în combaterea diabetului, al bolilor 
de nutriție, în domeniul recuperării 
medicale și se va extinde utilizarea 
factorilor naturali curativi. De o a- 
tenție deosebită se va bucura ocro
tirea și asistența medicală a mamei 
și copilului.

Avem credința că și pentru noi, 
muncitorii sanitari, cincinalul pe 
care l-am început va fi un cincinal 
al calității și eficienței, al dăruirii 
și umanismului. In această zi sărbă
torească pentru cadrele medico-sani- 
tare, ne exprimăm via recunoștință 
pentrtj minunatele condiții pe care 
partidul și guvernul țării noastre 
le-au asigurat ocrotirii sănătății. în
tregul corp sanitar este ferm anga
jat pentru înfăptuirea cu înaltă res
ponsabilitate a nobilelor sarcini sta
bilite în domeniul asistenței medico- 
sanitare.

La încheierea Congresului al Xll-lea 
al Partidului Comunist Bulgar

SOFIA — Corespondentă de 
la Al. Câmpeanu : Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar a oferit simbătă seara o recepție 
în onoarea delegațiilor străine parti
cipante la cel de-al Xll-lea Congres 
al partidului. Cu acest prilej, tova
rășul Todor Jivkov. secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, s-a întreținut cor
dial cu tovarășul Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, conducăto
rul delegației partidului nostru la 
congres.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost trans
mise tovarășului Todor Jivkov calde

MOSCOVA

Aprecieri elogioase pentru produsele românești
prezentate la

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Tri
misul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite.: La Moscova s-a închis luni 
expoziția internațională specializată 
„BÎTHIM ’81 “.Timp de peste două 
săptămîni, întreprinderi de profil din 
Bulgaria. Cehoslovacia. R.D. Germa
nă. Polonia. România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică au expus o gamă 
largă și diversificată de produse chi
mice de larg consum.

în pavilionul tării noastre au fost 
expuse circa 1 300 de produse reali
zate de- 19 întreprinderi românești, 
care, sub aspect calitativ și printr-o 
prezentare deosebit de originală, au 
întrunit bune aprecieri din partea 
specialiștilor sovietici și străini și a 
publicului vizitator.

în ultimele zile, pavilionul țării

ELVEȚIA

Manifestare culturală
BERNA 6 (Agerpres). — La se

diul ..Ligii romanșe" din orașul 
Chur-Coira, capitala celui mai mare 
canton elvețian, Groubiinden, a 
avut loc o manifestare consacrată 
legăturilor istorice și culturale 
romăno-elvețiene. la care au parti
cipat numeroși scriitori, cercetători, 
profesori, ziariști, reprezentanți ai 
radioteleviziunii, un numeros pu
blic. A fost prezentată publicului 
Antologia de poezie retoromană, 
publicată recent, in ediție bilingvă, 
de Editura Academiei din tara 
noastră.

Romedi Arquint, președintele 
Liga romanșe", a evocat originea 

latină comună, asemănările dintre 
cele două limbi și culturi. Mulțu
mind instituțiilor românești și elve-

ORIENTUL MIJLOCIU
• In Liban continuă ciocnirile armate • Turneul secretarului 

de stat al S.U.A.
BEIRUT 6 (Agerpres). — In Liban, 

ațît în capitala țării — Beirut —, cit 
și in orașul Zahle. centrul adminis
trativ al regiunii Bekaa, continuă lup
tele intre părțile implicate în conflict. 
Pînă acum, numărul victimelor in 
cele două orașe, potrivit surselor ofi
ciale din Beirut, se ridică la 153 de 
morți și peste 500 răniți. In ambele 
orașe și-au încetat activitatea o serie 
de instituții, întreprinderi și școli, iar 
magazinele au fost închise. Autori
tățile centrale depun eforturi pentru 
a determina părțile să accepte înce
tarea luptelor și stabilizarea situației 
din țară, v

La degradarea situației contribuie 
acțiunile provocatoare ale forțelor 
conduse de maiorul Saad Haddad, 
care, sprijinite de artileria israeliană. 
continuă să bombardeze numeroase 
localități din sudul Libanului. Au

1A

APEL AL PARTIDULUI POPORULUI DIN PANAMA. Cu prilejul 
aniversării a 51 de ani de la crearea sa, organizația comuniștilor 
panamezi a dat publicității un comunicat în care cheamă toate forțele 
progresiste din țară să continue lupta pentru aprofundarea procesului de 
transformări structurale inițiat de guvern în 1968 și pentru dejucarea ma
nevrelor cu caracter neocolonialist ale marilor companii transnaționale. 
Partidul Poporului din Panama — se spune în document — își propune, 
între alte obiective, lărgirea numărului membrilor de partid și înscrierea 
oficială a organizației comuniștilor panamezi în Registrul electoral, în 
vederea participării directe la activitățile electorale naționale.

1

COLABORARE CULTURALA 
ROMANO—SIRIANA. Najah al- 
Attar, ministrul culturii și orien
tării naționale al Republicii Arabe 
Siriene a primit delegația română 
din cinematografie condusă de 
Marin Stanciu, director general al 
centralei „România-film". Cu acest 
prilej a fost reliefată dorința co
mună de a extinde colaborarea cul
turală bilaterală îndeosebi în do
meniul filmului și producției cine
matografice, în conformitate cu 
programul de schimburi culturale 
semnat recent la București.

REUNIUNE O.U.A. După o săp- 
tămînă de dezbateri miniștrii apă
rării ai Organizației Unității Afri
cane. întruniți la Addis Abeba, nu 
au ajuns la un acord asupra textu
lui protocolului privind constituirea 
unei forțe africane de apărare, 
transmite agenția France Presse. 
Reuniunea a permis să se reali
zeze progrese în privința compo
nenței organelor de bază ale aces
tei forțe, a cărei sarcină va fi de 
a pune capăt conflictelor dintre 
unele țări africane, de a accelera 
procesul de dobîndire a independen
ței totale a continentului și de a 
asigura pacea și securitatea Africii. 

felicitări cu prilejul realegerii, în 
fruntea partidului, in calitate de se
cretar general al C.C: al P.C. Bulgar, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate, de succes deplin in reali
zarea importantelor hotărîri ale celui 
de-al Xll-lea Congres al P.C. Bul
gar, consacrate înfăptuirii programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Todor Jivkov 
a rugat, la rindul său. să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de sănătate, de noi 
succese în activitatea rodnică pe care 
o desfășoară în fruntea partidului și 
statului, pentru înfăptuirea hotărîri- 
lor celui de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R., spre binele și fericirea po
porului român prieten.

„Bîthim ’81“
noastre a fost vizitat de M. S. Gor- 
baciov. membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. I. V. Ka
pitonov și B. I. Dolghih, secretari 
al C.C. al P.C.U.S.. I. I. Bodiul, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., de alte persoane 
oficiale sovietice.

Ministerului Industriei Chimice din 
tara noastră i-a fost decernată o di
plomă pentru originalitatea și cali
tatea exponatelor. Au mai primit di
plome de onoare Centrala industriei 
de medicamente, cosmetice, coloranți 
si lacuri. Centrala industriei de pre
lucrare cauciuc și mase plastice. în
treprinderile de produse cosmetice 
Miraj, Farmec și Nivea, întreprinde
rea de comerț exterior „Chimimport- 
export".

consacrată României
țiene care au contribuit la publi
carea volumului, el a subliniat că 
este pentru prima dată cind intr-o 
altă țară se editează o antologie de 
poezie retoromană. ,

Au luat, de asemenea, cuvintul 
numeroși participant la manifesta
re, care au subliniat rolul pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în asi
gurarea unui loc deosebit creației 
spirituale în dezvoltarea multilate
rală a României, concepția sa uma
nistă. sprijinul acordat oamenilor 
de cultură in misiunea lor de a 
contribui la întărirea păcii- și înțe
legerii intre popoare.

La manifestare a fost prezent 
ambasadorul României la Berna, 
Mircea Malifa.

fost distruse peste <t>0 de clădiri, prin
tre care numeroase școli și spitale.

Avioane israeliene au survolat. în 
cursul zilei de luni, capitala libaneză.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Secre- 
, tarul de stat al S.U.A., Alexander 

Haig, și-a încheiat luni vizita între
prinsă în Israel, in cadrul turneului 
pe care îl face în mai multe state 
din Orientul Mijlociu. El a avut con
vorbiri cu primul ministru. Menahem 
Begin, și cu alte oficialități israe
liene, fiind examinate cu prioritate 
situația din regiune, precum și rela
țiile israeliano-americane. Referitor 
la negocierile privind autonomia 
palestiniană in Cisiordania si Gaza, 
Haig a relevat, în cadrul unei con
ferințe de presă, existenta unor 
puncte de vedere divergente între 
Israel și S.U.A. in privința calenda
rului acestor tratative.

^AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

MEXICUL VA CONTINUA PO
LITICA SA ECONOMICA INDE
PENDENTA. într-o declarație făcu
tă la Ciudad de Mexico, ministrul 
mexican al patrimoniului național 
și dezvoltării industriale. Andres de 
Oteyza, a condamnat poziția unor 
țări puternic industrializate care fac 
presiuni asupra Mexicului ‘in scopul 
sporirii importurilor mexicane din 
aceste țări. El a arătat, în context, 
că Mexicul își va continua ferm 
politica sa economică independen
tă. în conformitate cu aspirațiile 
majore ale poporului mexican și cu 
interesele naționale ale tării, rela
tează agenția Prensa Latina.

COMBATEREA TERORISMULUI 
ÎN ȚARA BASCILOR. Conducăto
rii partidelor basce de stînga au 
cerut populației să mențină o atitu
dine combativă împotriva teroris
mului. După cum a anunțat Co
mandamentul unic al poliției și for
țelor armate însărcinat cu comba
terea terorismului, lupta împotriva 
organizației ilegale basce ETA s-a 
soldat în perioada 24—31 martie cu 
un bilanț pozitiv : au fost arestate 
44 de persoane, printre care și pre
supușii autori a nouă asasinate co
mise în ultimii trei ani ; au fost 
confiscate numeroase arme și ma
teriale explozive.

praga : Deschiderea lucrărilor 
Congresului al XVl-lea al Partidului 

Comunist din Cehoslovacia
PRAGA. — Trimisul Agerpres, 

Constantin Prisăcaru, transmite : 
Praga. 6 aprilie. Noua sală a con
greselor. Pe peretele din fată au 
fost fixate un steag roșu și unul 
national, un mare panou pe care 
două medalioane îi reprezintă pe 
V. I: Lenin și pe Element Gottwald, 
iar cu litere mari stă scris ; „Parti
dul și poporul, intr-o strînsă uni
tate, spre noi succese în construcția 
societății socialiste dezvoltate".

Este ora 10.00 ; încep lucrările 
celui de al XVI-lea Congres al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia. In sală se află cei 
1 450 de (lelegați, reprezentînd clasa 
muncitoare, țărănimea cooperatistă, 
intelectualitatea, precum si nu
meroși invitați din cele mai diverse 
sectoare de activitate ale tării.

In sală se află, de asemenea, 
delegații ale unor partide comu
niste și muncitorești, socialiste si 
social-democrate, a numeroase miș
cări de eliberare națională, ale 
altor forte progresiste din 102 țări 
ale lumii.

Partidul Comunist Român este 
reprezentat de o delegație condusă 
de tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Din delegație 
fac parte tovarășii Gheorghe Pop, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-

Partidul Muncitoresc Norvegian se pronunț*' 
pentru crearea unei zone nordice denuclearizate
OSLO 6 (Agerpres). — In locali

tatea Hamar, situată la 120 km nord 
de Oslo, s-au încheiat lucrările Con
venției naționale a Partidului Munci
toresc Norvegian — de guvernămint. 
în funcția de președinte al parti
dului a fost aleasă Gro Harlem 
Brundtland, care — după cum se 
știe — este și prim-ministru al 
Norvegiei. Ea îi succede la con
ducerea P.M.N. lui Reiulf Steen, 
care nu și-a prezentat candidatura.

Convenția a aprobat, de asemenea, 
programul partidului. Printre o-

Opoziția din Salvador se pronunță pentru inițierea 
unui dialog in vederea soluționării crizei

SAN SALVADOR. „Opoziția arma
tă din Salvador este dispusă să accep
te o mediere în conflictul care ma
cină tara, fără condiția prealabilă de 
a depune armele, conștientă fiind că 
medierea și dialogul constituie O po
sibilitate de care trebuie Să se tină 
seama pentru soluționarea crizei" — 
a declarat Enrique Guatemala, șeful 
biroului de informații al Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare

Un succes al luptei antiteroriste în Italia
A fost arestat conducătorul grupului 

care l-a asasinat pe Aldo Moro
Politia italiană a 

reușit să aresteze la 
Milano pe Mario Mo
retti și Enrico Fenzi, 
căpetenii ale grupării 
teroriste „Brigăzile ro
șii", Împreună cu al(i 
doi complici. Urmărit 
de autorități sub acu
zația de a fi condus o- 
perația de răpire și a- 
poi asasinarea in 19'8 
a lui Aldo Moro. pri
mul dintre arestat! este 
suspectat, de aseme

nea. de a fi inspirat 
sau comis aproape toa
te atentatele de la 
Roma din 1978 încoa
ce. Trăind în clandes
tinitate de peste 10 
ani. Moretti asigura, 
totodată, legăturile cu 
alte grupări teroriste 
internaționale si apro
vizionarea cu arme a 
membrilor bandei.

Apreciată ca „cel 
mai important succes 
al politiei italiene"

RECRUDESCENȚA ACTIVITĂ
ȚILOR NEONAZISTE. Actele de 
violență comise de extrema dreap
tă vest-germană s-au inmultit con
tinuu in ultimii ani, a declarat mi
nistrul federal de interne, Gerhart 
Baum. Potrivit unor statistici, anul 
trecut, extremiștii de dreapta au 
comis 1643 acte de violentă, față de 
aproape 1 500 în 1979, 922 in 1978 și 
616 in 1977. Numărul organizațiilor 
de extremă dreaptă a ajuns de la 
69 în 1979 la 75 în 1980, iar cel al 
membrilor -lor — de la 17 300 la 
19 800 in aceeași perioadă. *

LA MADRID s-au deschis luni 
lucrările celei de-a 22-a Adunări 
a guvernatorilor Băncii Interameri- 
cane pentru Dezvoltare (B.I.D.), la 
care participă reprezentanții celor 
43 de state membre, în majoritate 
țări latino-americane și din zona 
Caraibilor. Participanții vor exa
mina situația economică și finan
ciară din America Latină și cea in
ternațională, precum și posibilită
țile de sprijinire a unor proiecte de 
dezvoltare zonală.

SEMINAR INTERNAȚIONAL 
CONSACRAT COOPERĂRII IN 
DOMENIUL ENERGIEI. In perioa
da 7—9 aprilie, la Roma are loc un 
seminar internațional, la care 

PROGNOZE ENERGETICE. într-un raport prezentat recent de Depar
tamentul american al energiei se apreciază că, pină in 1990. consumul 
mondial de energie (calcului exceptează țările socialiste) va crește doar 
cu 2,1 la sută pe an. Cit privește consumul de petrol, acesta nu va crește 
decit în medie cu 0,3 la sută, grație exploatării din ce in ce mai intense 
a altor surse de energie. Importurile americane de petrol vor scădea de 
Ia 7,9 milioane barili pe zi, in 1979. la 5 milioane in 1990 și la 2 milioane 
în anul 2000. Pe de altă parte se apreciază că producția de țiței va crește 
foarte puțin in Statele Unite, cea dc gaz natural diminuindu-se chiar pină 
la sfirșitul mileniului ; consumul industrial de cărbune, in schimb, va 
crește de patru ori pină in 1990.

secretar al Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Ionel Diaconescu, 
ambasadorul țării noastre in Ceho
slovacia.

Lucrările congresului au fost 
deschise de tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

Delegații au adoptat în unanimi
tate următoarea ordine de zi : Ra
portul privind activitatea partidului 
și dezvoltarea societății după cel 
de-al XV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia si sar
cinile viitoare ale partidului ; Direc
țiile principale de dezvoltare econo- 
mico-socială a Republicii Socialiste 
Cehoslovace in perioada 1981—1985; 
Alegerea organelor centrale de con
ducere ale partidului.

tn ședința de dimineață, tovarășul 
Gustav Husak a prezentat raportul 
la primul punct al ordinii de zi.

Președintele Comisiei Centrale de 
Revizie și Control, tovarășul Mi- 
roslav Capka, a prezentat, in cadrul 
lucrărilor de după-amiază. raportul 
comisiei.

Pe marginea celor două docu
mente prezentate congresului in 
prima zi a lucrărilor au început 
dezbaterile.

Lucrările congresului continuă.

biectivele de politică externă în
scrise in program se află crearea 
unei zone denuclearizate care să in
cludă țările nordice. „Norvegia tre
buie să acționeze in vederea reali
zării unei zone denuclearizate nordi
ce, cu scopul de a contribui la re
ducerea armamentelor nucleare in
tr-un context european mai larg" — 
se arată in document.

Convenția a elaborat, de aseme
nea, platforma electorală a P.M.N. 
in perspectiva alegerilor generale 
programate in luna septembrie a.c.

Națională, citat de agenția spaniolă E.F.E.
înainte de inițierea dialogului, 

inclusiv cu „unele sectoare ale ar
matei" — a declarat el — medierea 
trebuie șa aibă ja bază o încetare a 
represiunii, sistarea ajutorului econo
mic și militar american, eliberarea 
detinuților și ridicarea interdicțiilor 
de circulație.

(A.F.P.) după aresta
rea lui Renato Curcio, 
fondatorul „Brigăzi
lor roșii", capturarea 
grupului de teroriști a 
produs o vie satisfac
ție in Italia. „Este cea 
mai frumoasă zi din 
activitatea mea ca mi
nistru de interncji. a 
declarat Virginii, 
noni. deplasat Ikș*. 
lan o cu ocazia arest., 
rii lui M. Moretti.

participă miniștri arabi pentru pro
blemele petrolului și experți din 
țări arabe și vest-europene. Partici
panții vor aborda aspecte ale coo
perării dintre O.P.A.E.P., Italia și 
țările europene mediteraneene in 
general, in domeniul aprovizionării 
CU resurse energetice și al dezvol
tării petrochimiei.

UN NOU PARTID POLITIC ÎN 
ISRAEL. Moshe Dayan a anunțat 
oficial crearea unui nou partid po
litic, in fruntea căruia el se va pre
zenta la alegerile de la 30 iunie — 
„Mișcarea de reînnoire națională" 
(TELEM).

DEFECTE DE CONSTRUCȚIE 
AU CAUZAT RĂSTURNAREA 
PLATFORMEI DE FORAJ ..ALE
XANDER KIELAND-. Platforma 
de foraj „Alexander Kieland". din 
sectorul norvegian al platoului con
tinental al Mării Nordului, s-a răs
turnat din cauza unor defecte de 
construcție, precum și a insuficien
tei măsurilor de control și de secu
ritate — arată raportul comisiei 
oficiale de anchetă. Experta subli
niază că „imbătrinirea" metalului 
se află la originea ruperii unuia 
dintre lonjeroanele care legau și 
consolidau doi dintre pilonii insta
lației de foraj, ceea ce a provocat 
răsturnarea platformei în apele 
mării,

LA DELHI a fost dat publicității 
un raport oficial privind bilanțul 
daunelor provocate de inundațiile 
ce s-au abătut anul trecut asupra 
Indiei. După cum se relevă în do
cument, in urma acestor calamități 
naturale, care au afectat regiuni 
dens populate, și-au pierdut viața 
1 885 persoane, iar pagubele mate
riale s-au cifrat la 8,5 miliarde 
rupii.
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