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LUCRĂRILE CONGRESULUI UNIUNII GENERALE
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru în unități agricole 

din județul Mureș
Secretarul general al 

partidului a analizat

la fața locului, împre

ună cu oamenii mun

cii, cu specialiști din 

agricultură, modul în 

care se desfășoară 

campania agricolă de 

primăvară, in care se

înfăptuiesc obiecti

vele stabilite pentru 

dezvoltarea zoo

tehniei

M

Pe ogoarele uneia din unitățile coASlITOtUt unic dgrOlndustriat IerMit

Marti au continuat in Capitală lu
crările Congresului Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România,

In cadrul ședinței de dimineață au 
fost reluate dezbaterile în plen pe 
marginea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi a lucrărilor congresu
lui, vorbitorii dind o înaltă apre
ciere cuvintării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, docu
ment programatic de excepțională 
însemnătate pentru politica interna 
și externă a partidului și statului 
nostru, pentru activitatea sindicate
lor. în noua etapă de dezvoltare a 
revoluției tehnico-științificc. a cali
tății și eficientei în toate domeniile 
vieții economice și sociale.

Au luat cuvintul tovarășii Grigore 
Dinu, miner, șef de brigadă la în
treprinderea minieră Motru, județul 
Gorj, Dumitru Ivan, președintele 
comitetului sindicatului de la între
prinderea de construcții și montaje si
derurgice Călărași, Iren Szentkiraly. 
decoratoare la întreprinderea de 
porțelan „Iris" din Cluj-Napoca. 
Mihail Ardeleanu, judecător la Tri
bunalul județean Suceava, membru 
al consiliului județean al sindicate
lor, Constantin Niță, președintele 
Comitetului Uniunii sindicatelor din 
metalurgie și construcții de mașini, 
Caterina Bogdan, președintele comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea „Tricoul roșu" din Arad, 
Octavian Radu, președintele Consi
liului orășenesc al sindicatelor Moi- 
nești, județul Bacau. Virgil Hampu. 
secretar al C.C. al U.T.C., Maria Gi- 
ligor, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor Iasi. Ion Lei
ninger, otelar la Combinatul si
derurgic Reșița. Suzana Gâdea, 
președintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Ion Ghcorghe 
Ion, maistru la Stațiunea pentru 
mecanizarea agriculturii din Țăndă- 
rei, județul Ialomița, președintele 
comitetului sindicatului, Viorica 
Surdulescu, medic-șef la Policlinica 
nr. 1 din Constanța, Ion Roșu, teh
nician la Stațiunea de cercetări agri
cole. președintele Consiliului comu
nal al sindicatelor din Lovrin, județul 
Timiș. Constantin Fulga, directorul 
întreprinderii „Electrocentrale" Bucu
rești, Nicolae Nițescu. președintele 
comitetului sindicatului de la Com
binatul poligrafic „Casa Scinteii" 
București. Costică Bădărău, președin
tele Consiliului municipal al sindi
catelor Birlad. Ion Diaconescu, mais
tru la întreprinderea de utilaj petro
lier din Tirgoviște, Elisaheta Ispas, 
operator chimist la întreprinderea 
de prelucrare a maselor plastice din 
Buzău, membru al comitetului sin
dicatului, Ștefan Popa, președintele 
Consiliului municipal al sindicatelor 
Petroșani, județul Hunedoara. Maria 
Groza, vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor, Emil Ghibu. 
secretar al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică Șl Sport, Felicia 
Cornea, profesor universitar la In

stitutul politehnic București, pre
ședintele Consiliului sindicatelor din 
centrul universitar București, Ana 
Linczmaier, ajutor de maistru la în
treprinderea de postav din Prejmer, 
județul Brașov, Badian Porumbescu, 
președintele comitetului sindicatului 
de la întreprinderea de mașini grele 
București, Petrea Dănilă. director de 
fabrică la întreprinderea mecanică 
Cugir, județul Alba, Mariana Dragu, 
lucrător comercial la întreprinderea 
comercială de stat pentru alimen
tație publică din Focșani, președin
tele comitetului sindicatului. Tănasă 
Someșan, președintele Consiliului 
județean al sindicatelor Bistrița- 
Năsăud, Grigore Mihăescu, președin
tele Consiliului județean al sindica
telor Giurgiu, Constantin Popescu, 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare, Georgeta Stoenescu, tehnir 
cian la Trustul de construcții indus
triale Ploiești, Zoltan Vegvary, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la intreprinderea „înfrățirea" din 
Oradea, Nicolae Birsan, președintele 
comitetului sindicatului de la Com
binatul chimic din Rimnicu Vilcea, 
Magdalena Lupușoru, subinginer la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui din Suceava, membru al comi
tetului sindicatului, Gheorghe Vra
bie, mecanic la NAVROM Galați, 
președintele comitetului sindicatului, 
și Vasilica Vasiliu, artist liric la 
Teatrul de operetă din București.

Pentru a asigura o cit mai bună 
reprezentare a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, a tuturor dome
niilor de activitate, precum și a jude
țelor, congresul a aprobat în unani
mitate ca in Consiliul Central al 
U.G.S.R. să fie aleși un număr de 257 
membri și 84 membri supleanți. Con
gresul a aprobat, de asemenea, în 
unanimitate ca din Comisia Centrală 
de Cenzori să facă parte 35 de to
varăși.

In continuare au fost alese. în una
nimitate, Comisia de propuneri de 
candidați pentru Consiliu! Central al 
U.G.S.R. și Comisia Centrală de 
Cenzori.

După-amiază, lucrările congresului 
s-au desfășurat in cele șase secțiuni, 
pe domenii de activitate.

Lucrările congresului continuă, 
urmind a fi reluate în plen miercuri 
dimineață.'

In paginile II—111
Din cuvintul participanțl- 
ior la dezbaterile in plen
In pagina a IV-a 

Lucrările in secțiunile 
congresului

Conștiința răspunderii
Sintem un popor cu 

o bogată istorie ; un 
popor care a inclus in 
patrimoniul national, 
printre bunurile cele 
mai de pref, conștiin
ța istoriei. Am învă
țat, cu deosebire in 
anii de după cel de-al 
IX-lea Congres al 
partidului, să investi
găm trecutul „cu ochii" 
adevărului si să des
coperim, în faptele 
istorice ale înaintași
lor, îndemnuri pentru 
prezente înfăptuiri, 
lată, vorbind de la 
tribuna Congresului 
U.G.S.R., înalt forum 
al democrației munci
torești, secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceausescu, sublinia că 
„în definirea rolu
lui și răspunderilor 
pe care sindicatele le 
au astăzi, in societatea 
noastră, trebuie să 
pornim de la bogatele

tradiții revoluționare 
ale mișcării muncito
rești, ale clasei noastre 
muncitoare". Este sem
nificativ faptul că o 
parte însemnată a ma
gistralei cuvîntări re-

însemnări 
din sala 

Congresului 
sindicatelor

memorează 
glorios de 
care l-au

drumul 
luptă pe 
străbătut

sindicatele, de la con
stituirea primelor aso
ciații profesionale si 
de întrajutorare pînă 
astăzi, cind „sint che
mate să asigure înde
plinirea neabătută a 
rolului istoric al cla
sei muncitoare în 
conducerea societății".

Și rememorează avin- 
tul puternic pe care 
l-a cunoscut mișcarea 
sindicală din România 
după înfăptuirea sta
tului național unitar, 
la 1 decembrie 1918, 
precum si după crea
rea Partidului Comu
nist Român, in mai 
1921.

Am revăzut, in a- 
ceste zile, cîteva nu
mere ale ziarului 
„Scinteia" din ianua
rie 1945. Pagini în
cărcate de istorie. Fu
sese convocat, in Ca
pitală, Congresul ge
neral al sindicatelor 
unite, primul forum 
sindical din patria 
noastră, ale cărui lu
crări se desfășurau in 
libertate. Multi din-

Adrlan 
VASILESCU

(Continuare 
in pag. a V-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii Socialiste România, a 
efectuat in cursul zilei de marți o vizită de lucru în unități 
agricole din județul Mureș.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de tovarășul 
losif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Noua vizită de lucru a secretarului 
general al partidului a prilejuit 
examinarea, împreună cu oamenii 
muncii, cu specialiștii din agricultură, 
cu activiști de partid și de stat, a 
mersului lucrărilor campaniei de 
primăvară, a modului cum se înfăp
tuiesc obiectivele stabilite pentru 
dezvoltarea și modernizarea agricul
turii in acest an. in actualul cinci
nal.

Ora 11. Aeronava prezidențială 
a aterizat pe aeroportul din Tg. 
Mureș. în intimpinarea secretarului 
general al partidului se aflau to
varășul Nicolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului județean Mureș al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean, membri ai birourilor 
județean și municipal de partid.

Un mare număr de locuitori ai 
municipiului Tg. Mureș — români, 
maghiari, germani — prezenți pe 
aeroport au făcut conducătorului 
partidului si statului nostru o pri
mire deosebit de călduroasă. O gar
dă. alcătuită din militari ai forțelor 
armate, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, a 
prezentat onorul. Un grup de tineri 
și tinere. îmbrăcați in pitorești cos
tume locale, au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu frumoase buchete 
cu flori. Virstnici din partea locului 

la complexul de creștere și îngrășare a tineretului taurin de la I.A.S. lernut

l-au invitat să guste din plinea și 
sarea ospeției.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu oamenii muncii din 
agricultura județului Mureș, ca și din 
alte zone ale țării, acum in plină des
fășurare a lucrărilor agricole de pri
măvară. constituie o grăitoare dova
dă a preocupării constante a condu
cerii de partid și de stat, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. de 
a ridica pe o treaptă nouă, superioa
ră. Întreaga activitate din agricultu
ră. de a asigura sporirea contribu- 
ției acestei ramuri la dezvoltarea 
economiei naționale, la ridicarea ni
velului de trai al poporului.

Primul secretar al comitetului ju
dețean de partid a prezentat o in
formare cu privire la mersul lucră
rilor agricole, la măsurile de im
pulsionare a acestora. în aceste zile 
deosebit de importante pentru obți
nerea producțiilor agricole planifica
te. în județ au fost insâmințate 
48 000 ha cu. culturi din prima epocă. 
O atenție deosebită a fost acordată 
sfeclei de zahăr, cultură insămințată 
în întregime pe 15 000 ha. In prezent 
se muncește la însămînțarea po
rumbului, cultură care va ocupa în 
județ, in acest an, 77 000 ha. Această 
importantă lucrare a început cu 10 
zile mai devreme decît anul trecut 
și. prin buna organizare a muncii, ea 

va fi încheiata in cel mult doua 
săptâmini.

Dialogul secretarului general al 
partidului cu specialiștii din Vidra- 
său, ca și din alte unități, s-a con
centrat asupra unor activități de 
creștere a eficientei activității în 
zootehnie, asigurarea unor furaje de 
calitate si în cantități îndestulătoare, 
utilizarea mai eficientă a spațiilor 
existente.

în imediata apropiere a aeropor
tului s-a vizitat Asociația economică 
intercooperatistă de îngrășare a ti
neretului taurin Vidras ău. Directorul 
acesteia, inginer Victor Rașcu. a pre
zentat modul de organizare a com
plexului, rezultatele obținute in ulti
ma vreme, subliniind faptul că în 
primul trimestru al acestui an . pla
nul de livrare a cărnii a fost înde
plinit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat aceste rezultate și a indicat 
ca in viitor să se respecte cu stric
tețe greutatea minimă de livrare a 
animalelor.

Pe terenurile C.A.P. Vidrasău. unde 
s-a făcut apoi un popas, s-a analizat 
starea de vegetație a griului. Secre
tarul general al partidului a cerut 
specialiștilor să mărească densitatea 
plantelor la hectar și să creeze chiar 
din această primăvară loturi expe
rimentale cu densități mari, pentru a 
se obține producții superioare de ce
reale pe aceeași suprafață de teren.

Următorul moment al vizitei l-a 
constituit intilnirea cu membrii C.A.P. 
Sinpaul — unitate, recunoscută în 
județ pentru rezultatele bune in. creș
terea animalelor, pentru producțiile 
mari de lapte. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost informat de către 
Kovacs Adalbert, președintele coope
rativei. despre preocupările zootehniș- 
tilor de aici in direcția creșterii pro

ducției de lapțe, a natalității. Această 
cooperativă este fruntașă pe județ in 
producția de lapte de vacă, precum și 
în obținerea unui nivel ridicat de na
talitate. In dialogul purtat aici, secre
tarul general al partidului a subliniat 
că experiența bogată dobîndită tre
buie extinsă și in alte unități, astfel 
ca un număr cît mai mare de unități 
să obțină rezultate tot mai bune.

O altă unitate vizitată a fost com
plexul de creștere și îngrășare a ti
neretului taurin de la I.A.S. lernut. 
unitate cu un efectiv de 10 000 ca
pete. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost informat că aici, la îngrășarea 
animalelor, se aplică cu bune rezul
tate, în loc de furaje concentrate, o 
nouă tehnologie, cu furaje grosiere 
innobilate. Tohaici a fost concepută 
și realizată cu ^forturi minime o ven
tilație gravitațională a grajdurilor, 
care înlocuiește in întregime pe cea 
clasică, cu ventilatoare acționate cu 
motoare electrice, și care contribuie 
la economisirea a circa o jumătate 
milion kWh energie electrică anual. 
Secretarul general al partidului ă fost 
informat, de asemenea, despre pre
ocupările specialiștilor în direcția 
creșterii în greutate a animalelor. S-a 
trecut astfel la o mai rațională boxa- 
re a grajdurilor, care permite obți
nerea unor sporuri în greutate cu 
circa 25 la sută mai mari decit pînă 
acum.

Se face un popas pe tarlalele Con
siliului unic agroindustrial lernut. în 
mijlocul mecanizatorilor și. țăranilor 
cooperatori de aici. Secretarul gene
ral al partidului a fost informat de 
către ing. Valentin Catarig despre 
preocuparea de a semăna în lunca 
mănoasă a Mureșului un nou soi de 
hibrid de porumb HST-180 și care 
poate ajunge la o densitate de 79 000 
plante la hectar. Secretarul general 
ăl partidului a apreciat pozitiv preo
cuparea specialiștilor de a spori den
sitatea la semănat a culturilor. în 
vederea folosirii mai eficiente a fie
cărei palme de pămint pentru obți
nerea de producții mari la hectar.

Ultima unitate vizitată a fost Aso
ciația intercooperatistă de îngrășare 
a tineretului bovin Cuci — unitate 
fruntașă pe țară în anul trecut pentru 
obținerea celui mai mare spor in 
greutate. Secretarul general al parti
dului a fost informat de procesele 
tehnologice aplicate în creșterea 
animalelor, pentru asigurarea greută
ții optime, precum și despre procu
rarea prin cooperare cu unităti agri
cole cooperatiste a cantităților de 
furaje necesare.

In continuare, la bordul unui eli
copter. a fost survolată Valea Mu
reșului in partea superioară a rîului. 
Se vedeau pînă departe suprafețe 
acoperite de verdele crud al griului. 
Profitîndu-se de vremea însorită, 
călduroasă. în Cîmpia Mureșului lu
crările agricole se desfășoară din plin.

Observînd că pe alocuri există por
țiuni de teren nefolosit din cauza 
băltirilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut primului secretar al comite
tului județean să se ia măsuri urgen
te pentru desecarea acestora, astfel 
încît întreaga suprafață de pămint 
arabil să fie introdusă în circuitul 
agricol.

Pretutindeni. în toate unitățile vi
zitate. secretarul general al partidului 
a fost salutat cu căldură, cu înaltă 
considerație de oamenii muncii din 
această parte a tării. Asemenea tuturor 
locuitorilor României socialiste, lucră
torii ogoarelor mureșene au tinut să 
sublinieze prin cuvinte pornite din 
inimă bucuria de a se întîlni cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. de a-1 
saluta la ei acasă, urîndu-i sănătate 
și putere de muncă.

PACEA - ideal dintotdeauna 
al comuniștilor români

„Dintotdeauna, mișcarea revoluționară, muncitorească, socia
liștii și comuniștii s-au pronunțat pentru pace, considerind că lichi
darea războaielor, crearea unei lumi fără arme este una din misiu
nile istorice ale socialismului însuși. Iată de ce în politica noastră 
externă punem pe prim plan lupta pentru dezarmare, pentru cola
borare și pace".

NICOLAE CEAUȘESCU
PACEA a fost dintotdeauna as

pirația fierbinte a poporului român. 
El și-a dorit-o cu o ardoare cu atit 
mai mare cu cît in zbuciumata sa 
istorie i-a fost dat prea puțin să se 
bucure de binefacerile ei si prea mult 
să cunoască vitregiile războaielor 
pentru a-și apăra libertatea pămîn- 
tului patriei, pentru a respinge pe 
cotropitori, pentru a fi stăpîn pe pro
pria soartă. Cei care s-au identificat, 
trup și suflet, cu această cauză scum
pă a oamenilor muncii, a poporului 
nostru și au slu
jit-o cu devota
ment și pasiune 
au fost militanții 
socialismului care 
și-au asumat mi
siunea istorică de 
a izbăvi omenirea 
nu numai de ex
ploatare și asu
prire. dar și de 
coșmarul războa
ielor pustiitoare. 
Acum, în preajma 
sărbătoririi celei 
de-a 60-a aniver
sări a Partidului 
Comunist Român, 
putem'afirma cu 
deplin temei un 
adevăr confirmat 
cu strălucire de' 
filele istoriei : 
PACEA ȘI SO
CIALISMUL, in
tr-o unitate in
disolubilă. au au
reolat permanent 
steagurile de 
luptă ale socialiș
tilor și comuniști
lor români. Așa a 
fost in trecut. Așa este in mod 
deosebit în prezent. Așa — arată clar 
Programul partidului — va fi și în 
viitor. întreaga activitate intensă, 
principială și constructivă pe care o 
desfășoară cu dinamism și consecven
ță partidul nostru, secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eforturile neslăbite depuse pen
tru promovarea destinderii și cola
borării internaționale, pe baza ega
lității în drepturi și respectului re
ciproc, pentru stingerea focarelor de 
încordare și conflict, pentru securitate 
în Europa și în lume, pentru dezar
mare. edificarea noii ordini econo
mice și politice internaționale, Întă
rirea rolului O.N.U. în viata interna
țională. într-un cuvînt pentru asigu
rarea unei păci trainice — isi au ră
dăcini adinei in trecutul de luptă al 
partidului clasei muncitoare din 
România.

încă de la începuturile ei, MIȘ
CAREA MUNCITOREASCĂ ȘI SO
CIALISTA DIN ȚARA NOASTRĂ. 
PRIMUL EI PARTID POLITIC — 
PARTIDUL SOCIAL-DEMOCRAT 
DIN IIOMĂNIA — s-au declarat a fi 

„neseparate de ideea păcii, singura 
binefăcătoare atit poporului român, 
cit si întregii omeniri", au lămurit 
masele asupra mobilurilor nefaste ale 
politicii de cuceriri și înarmări și. 
mai apoi, le-au chemat să se împotri
vească războiului imperialist care a 
început în 1914. Și este fără îndoială 
un merit remarcabil al P.S.D.R. că, 
acționînd de pe poziții înaintate în 
problemele păcii și războiului, a fost 
unul din inițiatorii memorabilei Con
ferințe internaționale de la Zimmer-

PE STINDARDUL 

PARTIDULUI: 

obiective de luptă 
in concordanță 

cu interesele vitale 
ale poporului român, 
ale întregii umanități

wald (1915), în cadrul căreia s-a pro
nunțat pentru menținerea României 
în afara ostilităților și a semnat Ma
nifestul in care prevalau pozițiile ari
pii de stingă, în frunte cu V. I. Le
nin, privind transformarea războiului 
imperialist în război ’ ci vil, de elibe
rare socială și națională a oamenilor 
muncii. Pronunțîndu-se pentru 
„apărarea intereselor profunde si 
neatirnării țării", socialiștii români au 
sprijinit cu hotărire năzuințele fier
binți ale poporului nostru spre fău
rirea statului național unitar.

Tradițiile nobile ale luptei pentru 
pace ale vechii mișcări muncitorești 
au fost continuate și ridicate Pe o 
treaptă nouă, calitativ superioară, de 
către PARTIDUL COMUNIST RO
MÂN. Este știut că una din rezolu
țiile votate de Congresul de consti
tuire. din mal 1921. se intitula : 
„PENTRU PACE. CONTRA RĂZBO
IULUI". Se poate astfel spune că 
partidul nostru s-a născut cu cuvîntul 
PACE pe buze, că solemnul legămînt 
făcut atunci i-a fost călăuză Pe între
gul drum parcurs — legămînt respec
tat si împlinit cu abnegație. Cei care 

se apleacă cu emoție peste filele co
lecțiilor de documente ale partidului 
din anii interbelici constată că n-a 
fost rezoluție a congreselor, a plena
relor C.C., manifest, carte, broșură 
editată sau inspirată de partid care 
să nu condamne hotărit Pe uneltito- 
rii de războaie, politica de pregătiri 
militare, care se răsfrîngea dureros 
asupra oamenilor muncii, să nu che
me Pe oamenii muncii, masele largi 
la luptă pentru a apăra pacea, pen
tru a promova cauza prieteniei cu 

prima tară a so
cialismului, Uniu
nea Sovietică, cu 
toate popoarele 
vecine, cu toate 
națiunile lumii.

în condițiile cri
zei economice 
mondiale din 
1929—1933, în pe
rioada cînd in
staurarea dictatu
rii hitleriste, ali
anța ei cu Italia 
mussoliniană și cu 
Japonia militaris- 
tă au dus la ac
centuarea tendin
țelor de reîmpăr
țire a sferelor de 
influență și de re
vizuire a trata
telor postbelice, 
la intensificarea 
cursei înarmări
lor, Partidul Co
munist Român, 
sesizind primejdia 
gravă pe care o 
reprezenta hitle- 
rismul pentru in
dependența și 

securitatea României, a denunțat ferm 
planurile și actele agresive ale Ger
maniei naziste, ca si politica de con
cesii fată de ele. s-a afirmat ca cea 
mai hotărită forță politică în lupta 
Împotriva fascismului și a politicii 
sale agresive. Istoria avea să consem
neze, dealtfel, că eroicele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din 1933 
s-au înscris printre primele acțiuni 
de amploare, după înscăunarea lui 
Hitler. împotriva pregătirilor de 
război ale fascismului.

Pornind de lâ rolul hotăritor al 
maselor în determinarea cursului 
evenimentelor. P.C.R. a devenit 
nucleul, inițiatorul și organizatorul 
unei mișcări antirăzboinice si antifas
ciste de masă, al unor puternice ma
nifestații. demonstrații de stradă, la 
care au participat muncitori, țărani, 
intelectuali marcanti. îmbinînd for
mele de luptă ilegale cu cele legale, 
partidul a stimulat crearea unor largi 
organizații obștești, cum au fost.

Ion FINTINARU
(Continuare in pag. a Vl-a)
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CONGRESUL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

Din cuvîntul participantilor la dezbateri
CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 

GRIGORE DINU
Exprimînd. în numele celor 

aproape 10 000 de mineri din 
bazinul carbonifer al Motrului. 
deplina adeziune la orientările 
clarvăzătoare • pentru întreaga 
activitate a sindicatelor, des
prinse din cuvîntarea tovară
șului Nlcolae Ceaușescu, vorbi
torul a spus :

îmi este deosebit de plăcut 
să raportez că minerii din 
Motru, in frunte cu comuniștii, 
au extras și livrat termocentra
lelor tării, în cincinalul înche
iat. peste 31 milioane tone 
lignit

Ca șef de brigadă la mina 
PlOștina, împreună cu ortacii 
mei am considerat și conside
răm că, pentru a răspunde așa 
cum se cuvine grijii deosebite 
a partidului pentru condițiile 
noi de muncă și de viată ale 
minerilor tării, avem principala 
îndatorire de a ne autodepăși, 
de a obține mereu rezultate tot 
mai bune în creșterea produc
ției, productivității muncii și 
îmbunătățirea calității lignitului 
extras.

în preocupările comitetului 
sindicatului nostru — a arătat 
vorbitorul în continuare — un 
loc central îl ocupă rezolvarea 
problemelor de muncă și de

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
DUMITRU IVAN

După ce a exprimat deplina 
adeziune la ideile si orientările 
noi cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceausescu ros
tită în deschiderea lucrărilor con
gresului. vorbitorul s-a referit la 
activitatea comitetului sindicatu
lui de la întreprinderea de con
strucții si montaje siderurgice 
Călărași.

Măsurile pe care le-am adop
tat în adunarea generală a oa
menilor muncii — a spus el — și 
pentru aplicarea cărora acțio
năm si în prezent vizează cu 
precădere creșterea indicelui de 
utilizare a mașinilor și utilajelor 
de construcții. îmbunătățirea 
programelor de revizii periodice 
și organizarea de echipe specia
lizate, care să asigure operativ, 
direct ne șantier, remedierea de
fecțiunilor apărute. Antrenînd 
mai activ grupele sindicale în 
realizarea rolului lor de tribune 
de dezbatere si decizie muncito
rească, am căutat să atragem în 
mai mare măsură muncitorii 
constructori, șefii formațiilor de 
lucru Si maiștrii la rezolvarea 
competentă a problemelor cu

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
IREN SZENTKIRALY

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
calitatea mea de delegată a oa
menilor muncii de la întreprin
derea „IRIS" din Clui-Napoca, 
să exprim si cu acest prilej pro
funda noastră prețuire fată de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretarul general al partidului, 
să mulțumesc din adîncul inimii 
pentru condițiile minunate de 
muncă si viată ce ne sînt asi
gurate. Am înțeles din cuvînta
rea rostită în fata congresului 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
că ridicarea nivelului de trai se 
realizează numai si numai prin 
munca noastră, prin eforturile 
noastre de zi cu zi îndreptate 
spre înfăptuirea. în condiții de 
eficientă sporită, a sarcinilor în 
toate domeniile de activitate.

Constienti fiind de justețea a- 
cestor orientări, continuînd bu
nele rezultate obținute în anii 
trecuti. colectivul nostru -de 
muncă s-a angajat să depășească 
cu 2 la sută prevederile planului 
de stat pe 1981 si să realizeze

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
MIHAIL ARDELEANU

Reprezintă pentru mine un 
prilej de adîncă satisfacție și 
înaltă responsabilitate faptul că 
pot exprima, in acest cadru 
profund democratic, totala ade
ziune față de conținutul magis
tralei cuvîntări a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document 
de inestimabilă valoare teoretică 
și practică, ce jalonează în mod 
strălucit direcțiile de acțiune ale 
sindicatelor.

înfătișînd apoi activitatea des
fășurată de sindicate, de alte 
organizații pentru explicarea și 
cunoașterea de către oamenii 
muncii a hotăririlor de partid 
și de stat, a legilor tării, vorbi
torul a spus :

Consiliul județean al sindica
telor. împreună cu organizația 
județeană a asociației juriștilor, 
comitetul județean al U.T.C. și 
alți factori cu atribuții în acest 
domeniu au adoptat programe 
comune de acțiune în vederea 
desfășurării unei propagande 
juridice permanente. împreună 
cu activiștii de sindicat, juriștii 
au asigurat o instruire concretă 
și o îndrumare competentă a 
comisiilor de judecată din între
prinderi și instituții. în spriji

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN NITĂ

Cei peste un milion două sute 
de mii de metalurgiști și con
structori de mașini, membri ai 
sindicatelor — a spus vorbitorul 
— mi-au încredințat mandatul 
de a exprima, cu prilejul apro
piatei sărbătoriri a 60 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român, sentimentele noastre de 
profund atașament, de nețărmu
rită dragoste și recunoștință 
fată de partid, de secretarul 
său general, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea sindicatelor 
din aceste ramuri, arătînd că 
ele au pus pe primul plan uni
rea eforturilor oamenilor muncii 
pentru realizarea planului în 

viată ale personalului muncitor. 
, Astfel, comitetul sindicatului și 
consiliul oamenilor muncii au 
întreprins largi acțiuni pentru 
mecanizarea tuturor lucrărilor 
miniere, pentru repartizarea, 
numai in 1980, a 285 de apar
tamente, pentru construcția a 4 
cămine de nefamiliști cu peste 
1 200 locuri, organizarea a 5 
microcantine la, gurile de ex
ploatare, unde servesc zilnic 
masa peste 4 500 de mineri. în 
același timp, vorbitorul a arătat 
că. așa cum se subliniază în 
Tezele Consiliului Central cu 
privire la activitatea socială, 
sindicatul, împreună cu organul 
de conducere colectivă, trebuie 
să-și asume întreaga răspunde
re pentru crearea condițiilor 
de realizare a sarcinilor de plan, 
în așa fel incit minerii să be
neficieze pe deplin de săptămî- 
na de lucru redusă.

în încheiere, vorbitorul a pro
pus să se stabilească la nivel 
central unitățile producătoare 
de echipament de protectie a 
muncii și de lucru pentru mi
neri. iar în scopul reducerii 
importurilor și economisirii de 
valută, a cerut asimilarea cit 
și repararea lămpilor de mină 
în unități specializate din tară.

care ne-am confruntat ne fiecare 
șantier.

Referindu-se apoi la unele 
neajunsuri manifestate in activi
tatea organelor sindicale din în
treprindere. vorbitorul a arătat 
că acestea nu s-au ocupat în su
ficientă măsură de organizarea 
producției și a muncii, astfel in
cit să se asigure îndeplinirea de 
către maiștri a rolului lor de 
organizatori si conducători di- 
recti ai procesului de producție. 
Nici comitetul uniunii de ramu
ră — a spus el — nu ne-a spri
jinit cu promptitudine. îndeosebi 
pentru o mai strînsă colaborare 
cu întreprinderile constructoare 
de mașini. în vederea asigurării 
la termenele stabilite a utilaielor 
necesare noilor obiective de in
vestiții de ne platforma siderur
gică ă Călărașilor.

încredințez congresul — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
că nu vom precupeți forțele pen
tru a asigura realizarea integra
lă a sarcinilor ce ne revin în 
acest an. pentru a preda la ter
menele înscrise in grafice toate 
noile investiții din cadrul com
binatului.

integral sarcinile pe întregul cin
cinal.

în acest scop, comitetul sindi
catului împreună cu consiliul 
oamenilor muncii au stabilit 
obiectivele și angajamentele în 
întrecerea socialistă, care să asi
gure utilizarea cit mal deplină a 
tuturor rezervelor interne exis
tente. creșterea productivității 
muncii, folosirea mai bună a 
mașinilor si utilajelor, gospodă
rirea judicioasă a materiilor pri
me și a materialelor. înnoirea si 
modernizarea producției, pe fon
dul general de sporire a nivelu
lui calitativ și al eficientei aces
teia.

în încheiere, a fost exprimată 
hotărîrea oamenilor muncii din 
întreprindere de a acționa cu 
toată puterea si priceperea pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin, contribuind prin aceasta 
la aplicarea neabătută în viată a 
politicii partidului si statului, al 
cărei tel suprem este ridicarea 
continuă a bunăstării celor ce 
muncesc.

nul desfășurării unei activități 
corespunzătoare a acestora a 
fost elaborat un îndrumar prac
tic, conținînd culegeri de texte 
juridice și explicarea termeni
lor legali uzuali ; s-au tipă
rit afișe, cuprinzînd princi
palele prevederi ale legislației 
muncii, iar la nivel jude
țean au fost organizate pe
riodic simpozioane privind con
tribuția comisiilor de jude
cată la educarea cetățenilor în 
spiritul respectării legilor.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute in acest domeniu, a ară
tat vorbitorul. în activitatea 
noastră, a sindicatelor s-au ma
nifestat și neajunsuri. Astfel, 
comitetele sindicatelor și juriștii 
din întreprinderi nu au asigurat 
continuitatea acțiunilor organi
zate pentru cunoașterea și înțe
legerea prevederilor unor acte 
normative. în primul rind a le
gislației muncii, a drepturilor și 
îndatoririlor cetățenești, ceea ce 
a determinat pe multi oameni 
ai muncii să se adreseze diferi
telor organe locale și centrale 
pentru soluționarea unor pro
bleme ce puteau fi rezolvate la 
nivelul întreprinderilor.

condiții de maximă eficientă. 
Preocupîndu-ne de organizarea 
mai bună a întrecerii socialiste 
— a spus el — sindicatele se 
ocupă în mod deosebit de gene
ralizarea inițiativelor muncito
rești si a experienței avansate, 
de participarea activă a oame
nilor muncii la organizarea ști
ințifică a producției si a muncii, 
de dezvoltarea mișcării inovato
rilor si inventatorilor, a activi
tății de creație științifică si teh
nică de masă.

Referindu-se apoi la unele ne
ajunsuri in activitatea sindica
telor din metalurgie si construc
ții de mașini, vorbitorul a ară
tat că organizațiile sindicale nu

au făcut totul pentru a antrena 
oamenii muncii la autocon duce
rea și autogestiunea întreprinde
rilor. pentru a-Si aduce contri
buția din plin la realizarea pro
ducției fizice, nete, marfă vîn- 
dută și încasată, a beneficiilor, 
la folosirea și gospodărirea re
surselor și mijloacelor fixe, ex
tinderea experienței pozitive.

Neajunsurile din activitatea 
noastră — a spus vorbitorul — 
au fost analizate cu exigentă la 
conferința uniunii, la cele ale 
sindicatelor din întreprinderi, 
stabilindu-se măsuri concrete 
pentru înlăturarea lor. Vom ac
ționa cu mai multă fermitate 
pentru creșterea contribuției re
prezentanților sindicatelor în or
ganele de conducere colectivă 
ale întreprinderilor, pentru re
zolvarea operativă a probleme
lor cu care se confruntă colec
tivele de oameni ai muncii și 
stabilirea de măsuri eficiente

CUVlNTUL
CATERINA

Am urmărit cu deosebită a- 
tenție cuvîntarea rostită în fata 
congresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, și doresc să exprim, 
în numele oamenilor muncii de 
la întreprinderea ..Tricoul roșu“ 
din Arad, deplina adeziune și 
înalta apreciere fată de indica
țiile, orientările și concluziile 
din acest document programatic. 
Considerăm că, prin bogăția 
ideilor formulate și a tezelor va
loroase exprimate, cuvîntarea 
reprezintă pentru noi toti un pre
țios îndreptar, o călăuză sigură 
în acțiunile pe care le vom în
treprinde pentru sporirea rolu
lui și răspunderilor sindicatelor 
în noua etapă, calitativ superi
oară, de edificare socialistă a 
tării.

Vorbitoarea a informat apoi 
congresul despre preocupările 
colectivului acestei unități ară- 
dene centru realizarea exem
plară a sarcinilor ce îi revin din 
Planul pe 1981. A fost subli
niat faptul că. pornindu-se de la 
cerințele majore care decurg 
din sarcinile actuale ale sindi
catelor. s-a pus un accent deo
sebit pe îmbunătățirea activită
ții grupelor sindicale, comitete-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
OCTAVIAN RADU

Subliniind că petroliștii mol
doveni îsi concentrează întreaga 
capacitate de muncă pentru în
făptuirea neabătută a indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cu ocazia vizitei de 
lucru în Întreprinderile orașului 
Moinesti. Vorbitorul a spus în
tre altele : Sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid. 
Consiliul orășenesc al sindicate
lor Moinesti si-a axat întreaga 
activitate pentru mobilizarea oa
menilor muncii la realizarea 
producției fizice si producției 
nete în schelele petroliere. Am 
acordat o atentie deosebită orga
nizării si desfășurării adunărilor 
generale ale oamenilor muncii, 
fundamentării și stabilirii anga
jamentelor în Întrecerea socialis
tă. Ne preocupăm să extindem 
aplicarea unor initiative munci
torești. care si-au dovedit din 
plin eficienta.

Vorbitorul s-a referit în conti
nuare la unele neîmpliniri ale 
sindicatelor din Moinesti datora
te în bună măsură controlului si 
îndrumării insuficiente la nive
lul unor locuri de muncă, a unor

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
VIRGIL HAMPU

Vă rog să-mi îngăduiți ca. în 
numele tinerei generații a pa
triei. să dau glas simțămintelor 
de profundă mîndrie patriotică, 
de adeziune și angajare depli
nă cu care întregul tineret, a- 
semenea tuturor oamenilor mun
cii. a urmărit magistrala expu
nere a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. nouă și strălucită ex
presie a grijii si preocupării per
manente pentru creșterea^ con
tinuă a nivelului de bunăstare 
materială si spirituală a mase
lor si înflorirea multilaterală a 
tării.- contribuție de seamă la 
fundamentarea științifică și în
făptuirea consecventă a politicii 
interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Avînd ca permanent exemplu 
activitatea neobosită a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. toti ti
nerii tării — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități 
— în deplină unitate de con
știință si faptă, participă. în- 
tr-o puternică angajare, la în
treaga activitate economică, po
litică și socială a tării.

După ce s-a referit oe larg 
la contribuția tineretului la în
făptuirea mărețelor sarcini sta
bilite de Congresul al XII-lea 
al P.C.R.. vorbitorul a spus : 
Trebuie să arăt însă că si în

CUVlNTUL 
MARIA

După ce a subliniat că magis
trala cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostită la 
congres reprezintă pentru toți 
oamenii muncii un document de 
înaltă valoare teoretică și prac
tică, un adevărat program al ac
tivității de viitor, vorbitoarea s-a 
referit la sarcinile ce revin Con
siliului județean Iași al sindica
telor. pentru sporirea contribu
ției acestuia la realizarea planu
lui de dezvoltare economico-so- 
cială a județului. Va trebui — 
a spus ea — să folosim mult 
mai bine mijloacele muncii po
litice aflate la îndemîna noastră 
si, în primul rînd, forța educa
tivă și mobilizatoare a grupelor 
sindicale. Consider că și Consi
liul Central al U.G.S.R. ar tre
bui să acorde o atenție mai mare 
activității culturale în unitățile 
din sectoarele cu dispersare te
ritorială, cum sînt agricultura, 
economia forestieră și construc
țiile.

pentru realizarea sarcinilor de 
plan și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și sociale înscrise în 
contractele colective.

Vorbitorul a făcut unele pro
puneri menite să sporească con
tribuția sindicatelor la realiza
rea sarcinilor de plan și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și de viată ale oamenilor muncii.

în încheiere, vorbitorul a 
spus Exprim adeziunea noastră 
deplină la politica externă a 
partidului și statului, care si
tuează ferm la baza raporturi
lor cu toate statele principiile 
deplinei egalități în drepturi, 
respectării independentei și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile interne, renun
țării la forță și la amenințarea 
cu forța — principii pe baza că
rora tara noastră dezvoltă o co
laborare fructuoasă între na
țiuni. promovează un climat de 
pace și securitate internațională.

TOVARĂȘEI 
BOGDAN
lor de secție, pe dezvoltarea ca
pacității lor de cuprindere, mo
bilizare și rezolvare eficientă a 
problemelor cu care se confrun
tă colectivul. O atenție specială 
a fost acordată în acest scop 
participării active a tuturor oa
menilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — care trăiesc și 
muncesc înfrățiți în întreprin
dere, la exercitarea autocondu- 
cerii și autogestiunii economico- 
financiare. cadru democratic, o- 
riginal. deosebit de propice ma
nifestării inițiativei muncito
rești.

In continuare a fost prezentat 
pe larg modul în care s-au re
zolvat propunerile făcute de 
personalul muncitor, de mem
brii de sindicat în adunările oa
menilor muncii pe secții, schim
buri și ateliere, precum și cu 
prilejul adunărilor grupelor sin
dicale.

în calitate de vicepreședintă a 
Comitetului uniunii pe ramura 
industriei ușoare, vorbitoarea a 
evidențiat necesitatea perfec
ționării raporturilor de lucru 
dintre Consiliul Central al 
U.G.S.R. și comitetele uniunilor 
pe ramuri de activitate.

grupe sindicale si comitete sin
dicale, de secții.

Răspunderea cu care ne-a în
vestit partidul, sarcinile clare si 
precise pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a pus în fata 
noastră cu privire la lărgirea ba
zei de materii prime, descoperirea 
de noj zăcăminte de titei si gaze, 
ne angajează profund îh înfăp
tuirea politicii economice a par
tidului. în viitor vom acționa 
cu toată răspunderea pentru in
tensificarea participării sindica
telor. prin acțiuni specifice, la 
creșterea factorului final de re
cuperare a țițeiului din zăcă
mintele cunoscute, reducerea 
timpului de forare a sondelor, 
la noi investigații geologice.

Sîntem hotărîti să depunem 
toate eforturile, să ridicăm ni
velul întregii activități oe o 
treaptă calitativ superioară, pen
tru ca. în felul acesta, să ne o- 
norăm angajamentul asumat prin 
lansarea chemării la întrecere 
de către Schela de extracție Ze- 
mes din cadrul trustului nostru, 
si să obținem și anul acesta 
steagul de unitate fruntașă oe 
tară. \

activitatea desfășurată de U.T.C., 
de organizațiile sale se mențin 
o serie de neajunsuri. în ve
derea înfăptuirii sarcinilor ce 
ne revin si eliminării lipsurilor 
manifestate, vom pune si în 
viitor în centrul activității e- 
ducarea tineretului în spiritul 
responsabilității sociale, partici
parea sa la muncă, la întreaga 
activitate de producție.

Pe deplin constienti de înal
ta răspundere cu care partidul 
a învestit organizația revoluțio
nară de tineret, in sistemul 
democrației noastre socialiste, 
vom asigura ca reprezentanții ti
neretului în consiliile oameni
lor muncii. în calitatea lor de 
vicepreședinți, să-și aducă o 
contribuție tot mai mare la cu
noașterea si solutionarea tuturor 
problemelor cu care se confrun
tă unitățile, dînd expresie de
plină inițiativei, entuziasmului 
si priceperii, capacității creatoa
re a tinerilor pe care-i repre
zintă.

Beneficiind de conducerea 
nemijlocită de către partid, de 
indicațiile șl orientările prețioa
se ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. U.T.C. va continua 
să perfecționeze conlucrarea cu 
U.G.S.R. în procesul formării și 
educării prin muncă si pentru 
muncă a tineretului.

TOVARĂȘEI 
GILIGOR

în prezent, consiliul județean 
al sindicatelor acționează pentru 
organizarea unor șantiere model, 
care în esență vizează generali
zarea inițiativelor muncitorești 
de mare eficiență.

în continuare, vorbitoarea a 
spus : Ca activistă a sindicate
lor, care de-a lungul anilor am 
avut răspunderi la diferite ni
veluri, începînd de la comitetul 
sindicatului, îmi îngădui să afirm 
că, în activitatea noastră, telefo
nul, nota telefonică, adresele cu 
specificația „urgent** venite de 
cele mai multe ori de la comi
tetele uniunilor pe ramuri și 
chiar de la U.G.S.R. tind să su
foce munca vie, concretă cu oa
menii. Orice hirtie sau situație 
inutilă sau cerută în plus nu 
face altceva declt să ne lege de 
birouri, să creștem producția de 
hîrtii, rupîndu-ne de realități, 
fiind sustrași astfel de la mun
ca directă, nemijlocită cu oa
menii.

în vederea realizării unor 
obiective social-culturale la ni
velul exigentelor justificate ale 
populației, propun ca Ministerul 
Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții să ia măsuri 
în vederea realizării panourilor 
pentru construcția de locuințe de 
calitate superioară, cu un fini
saj corespunzător cerințelor ac
tuale.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION LEININGER

După ce a înfățișat succesele 
în producție ale oamenilor mun
cii din Combinatul siderurgic 
Reșița, cea mai veche vatră de 
oțel a tării, vorbitorul a spus : 
întregul proces productiv se 
desfășoară în combinatul nostru 
siderurgic in condiții de depli
nă siguranță, neafectînd capaci
tatea de muncă și sănătatea 
oamenilor. Dealtfel, în această 
direcție, organele noastre sindi
cale au manifestat o continuă 
preocupare. S-au investit pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și buna funcționare a 
sistemului de tehnica securității 
muncii în cincinalul trecut 
27,14 milioane lei, sindicatul 
urmărind oportuna structurare 
și utilizare a acestei importante 
sume. Cu sprijinul organelor de 
partid și de stat am rezolvat 
problema locuinței pentru 1750 
familii ; nu mai există cereri 
neonorate privind asigurarea de 
locuri în creșe, grădinițe și că
mine de nefamiliști.

în continuare, vorbitorul a 
spus : In condițiile în care asis
tăm la înăsprirea situației in
ternaționale, care afectează 
grav climatul de pace și secu

CUVlNTUL
SUZANA

Exprimînd deosebita satisfac
ție față de modul în care con
ducerea partidului, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu personal, se 
preocupă de perfecționarea ac
tivității economice si sociale 
și de creșterea rolului ce 
revine sindicatelor în socie
tatea noastră socialistă, vor
bitoarea a spus : Misiunea de 
înaltă răspundere ce a fost în
credințată sindicatelor. care 
reunesc astăzi milioane de oa
meni ai muncii din industrie, 
agricultură, construcții, din in
stituții social-culturale — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — își găsește 
reflectarea în numeroasele in
tervenții rostite de la această 
tribună a congresului. în varie
tatea problematicii dezbătute, 
varietate care, fără îndoială, 
include ca unul din aspectele 
esențiale și activitatea cultura
lă. pdlitico-educativă, transfor
mările profunde și pe planul 
conștiinței sociale. Tabloul vie
ții culturale în România contem
porană oferă imaginea tonică a 
unui popor ale cărui aspirații 
spirituale își găsesc împlinirea 
la nivelul exigentelor sale celor 
mai ridicate. Democrația cultu
rii — parte componentă a de
mocrației societății noastre so
cialiste — poate fi ilustrată con
vingător de accesul larg al ma
selor la valorile culturii și. tot
odată, prin faptul că masele 
populare continuă să îmbogă
țească artele.

Acest proces, cu îndelungată 
tradiție în spiritualitatea româ
nească, dobîndește azi valențe 
noi, mai ales în contextul Fes
tivalului național „Cintarea 
României** — amplă sărbătoare 
a muncii și a creației libere, 
organizată ca urmare a străluci
tei initiative a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION GHEORGHE ION

Cu deosebită emoție am ascul
tat cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. rostită în cadrul 
congresului. Prin concluziile, 
orientările și indicațiile formu
late de secretarul general al 
partidului, a arătat vorbitorul, 
cuvîntarea constituie, pentru în
tregul popor, un document de o 
excepțională importantă.

în continuare, referindu-se la 
activitatea comitetului sindica
tului de la Stațiunea pentru 
mecanizarea agriculturii din 
Țăndărei. județul Ialomița, vor
bitorul a spus : Urmărind trans
punerea în viață cu fermitate a 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de la 
Brașov și la Congresul agricul
turii. am stabilit un pro
gram de măsuri politico-orga- 
nizatorice bine fundamentat, 
care să asigure înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor ce ne re
vin și care să se materializeze 
prin creșterea calității serviciilor 
prestate de unitatea noastră pe 
terenurile cooperativelor agrico
le de producție și in unitățile 
de stat. Am trecut la extinderea 
experienței pozitive a unor secții 
de mecanizare privind folosirea 
agregatelor complexe la lucră
rile de pregătit terenul, semănat, 
erbicidat și administrarea îngră

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
VIORICA SURDULESCU

Am ascultat cu profundă e- 
moție — a spus vorbitoarea — 
ampla cuvîntare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care, și cu 
această ocazie, a definit grija 
față de om ca pe o trăsătură e- 
sentială a politicii partidului 
și statului nostru. Aprecierile 
adresate de secretarul general 
al partidului organizațiilor sin
dicale, activului lor, pentru mo
dul în care își îndeplinesc mi
siunea încredințată de clasa 
muncitoare, ne-au umplut ini
mile de bucurie și au generat în 
rindurile noastre un spirit de 
emulație, de hotărîre fermă, 
pentru a ne îndeplini în cele 
mai bune condiții Îndatoririle 
față de oamenii muncii. Doresc 
să exprim sentimentele de pro
fundă recunoștință ale celor 
peste 245 mii membri de sindi

îngăduiti-mi să asigur ne dele
gați că membrii de sindicat din 
județul Iași sînt hotărîți să ac
ționeze cu tot elanul și capaci
tatea creatoare pentru realiza
rea mărețelor sarcini ce ne re
vin, imprimînd întregii noastre 
activități un spirit de înaltă răs
pundere comunistă, muncito
rească.

ritate, siderurgiștii reșiteni. ase
meni întregului nostru popor, 
își exprimă hotărîrea de a spri
jini cu toată fermitatea politica 
externă a partidului și statului 
nostru de a contribui la opri
rea cursei înarmărilor, la re
lansarea procesului de coopera
re și înțelegere între toate sta
tele lumii, ca o condiție primor
dială pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață 
ale maselor largi muncitjare.

La fel ca și străbunii mei, 
m-am născut, am învățat, mun
cesc și trăiesc pe acest legendar 
pămînt românesc. In anii socia
lismului, mai ales în ultimii 16 
ani. m-am bucurat de înflorirea 
vieții materiale și spirituale pe 
meleagurile bănățene, în toată 
tara. în numele oamenilor mun
cii — români, germani, maghiari 
și sîrbi — aduc calde mulțumiri 
conducerii partidului și statului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru tot ce s-a fă
cut spre binele nostru și ex
prim hotărîrea unanimă a reși- 
tenilor de a face totul pentru 
realizarea sarcinilor izvorîte din 
documentele Congresului al 
XII-lea al partidului.

TOVARĂȘEI 
GÂDEA
în continuare, vorbitoarea a 

prezentat pe larg ampla activi
tate desfășurată în cadrul Fes
tivalului national „Cintarea 
României", actuala ediție a fes
tivalului cuprinzînd un număr 
sporit de formații și cercuri ar
tistice : 175 000 colective cu pes
te 3 800 000 de interpreți și crea
tori amatori. S-a înregistrat o 
creștere continuă a genurilor cu 
un pronunțat caracter militant, 
educativ cum sînt : teatrul po
litic, muzica patriotică și revo
luționară, brigăzile artistice, 
montajele, dansul tematic. în 
ultima vreme au luat ființă 25 
noi teatre populare și muncito
rești în întreprinderi, cluburi, 
case de cultură și pe marile 
platforme industriale din Bucu
rești și din tară. împlinirile pe 
planul vieții spirituale — a spus 
vorbitoarea — au fost posibile 
și drept rezultat al preocupări
lor noastre pentru statornicirea 
și în acest domeniu a unui stil 
de muncă bazat pe o strînsă co
laborare și conlucrare între fo
rurile sindicale și cele culturale.

Fără îndoială, z în activitatea 
noastră există și o serie de ne
împliniri pentru a căror înlătu
rare sîntem datori să acționăm 
printr-o strînsă conlucrare. Tre
buie să acționăm mai insis
tent pentru creșterea calității 
tuturor manifestărilor artistice, 
pentru o mai largă stimulare a 
creației artistice de masă, pen
tru realizarea unui repertoriu 
militant, mereu înnoit cu lucrări 
valoroase, cu un profund mesaj 
patriotic, revoluționar, dedicat 
hărniciei omului contemporan, 
glorificării înfăptuirilor mărețe 
ale poporului nostru sub con
ducerea partidului, aniversării 
a 60 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român, eveni
ment de seamă sub semnul că
ruia se desfășoară actuala eta
pă a festivalului.

șămintelor chimice. Pornind de 
la experiența anilor trecuti, 
pentru a asigura o bună întreți
nere în cîmp a tractoarelor, toate 
secțiile de mecanizare au fost 
dotate cu mijloacele necesare și 
am reorganizat întreaga activi
tate de asimilare și recondițio
nară a pieselor de schimb.

Mă simt dator să spun. în 
același timp, că nu am făcut 
încă totul pentru a determina 
grupele sindicale și prin ele Pe 
toti membrii sindicatului. în ve
derea realizării tuturor lucrări
lor la timp și de cea mai bună 
calitate. Am in vedere faptul că 
mai sînt mecanizatori care exe
cută lucrări de mai slabă calita
te. nu respectă întotdeauna nor
mele agrotehnice, mai utilizează 
în scopuri neproductive tractoa
rele. Iată de ce va trebui să ne 
îmbunătățim activitatea cultu- 
ral-educativă desfășurată în rîn- 
durile mecanizatorilor si să o 
subordonăm în mai mare mă
sură realizării sarcinilor de plan.

Ne angajăm — a spus vorbito
rul — să facem tot ce depinde 
de noi pentru creșterea aportu
lui mecanizatorilor la realizarea 
unor producții agricole Pe mă
sura cerințelor impuse de noua 
etapă de dezvoltare a agricul
turii noastre.

cat din județul Constanța, față 
de conducerea partidului nosr 
tru, personal fată de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru mi
nunatele condiții sociale de care 
ne bucurăm, pentru tot ceea ce 
a făcut și tace pentru sănătatea 
și viata omului.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit pe larg la activitatea ca
drelor medicale din județul 
Constanța pentru apărarea Să
nătății oamenilor muncii, acti
vitate care înglobează și o im
portantă contribuție a sindica
telor din unitățile i sanitare ale 
județului.

Vorbitoarea a relevat și unele 
neajunsuri existente în activi
tatea sindicatelor sanitare din 
județul Constanța, arătînd că 
acestea trebuie să-și sporească 

contribuția în domeniul preve
nirii și combaterii cauzelor îm
bolnăvirilor, ridicării nivelului 
de educație sanitară a oameni
lor muncii.

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Mă declar de acord cu 
materialele prezentate în con
gres și folosesc acest prilej pen

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION ROȘU

Ca reprezentant al oamenilor 
muncii români, germani, ma
ghiari și de alte naționalități din 
comuna Lovrin, îmi exprim și 
eu totala adeziune fată de a- 
precierile, indicațiile, orientările 
si concluziile cuprinse în cuvîn
tarea secretarului general al 
partidului ținută în fața con
gresului nostru.

însuflețiți de prețioasele in
dicații date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul agricul
turii și cu prilejul vizitei de 
lucru efectuate în oomuna noas
tră, noi. lucrătorii din agricul
tură. alături de cercetătorii și 
specialiștii din stațiunea de cer
cetări agricole Lovrin. toti oa
menii muncii din comună sîn
tem în aceste zile puternic an
gajați în eforturile ce se de
pun pe ogoare pentru dezvol
tarea neîncetată a agriculturii 
românești.

în adunările și conferințele 
sindicale de alegeri, precum șl 
în adunările generale ale oame
nilor muncii, participantii și-au 
exprimat hotărîrea de a depăși 
producțiile medii obținute pînă 
acum, asumîndu-și angajamen
tele concrete pentru depășirea 
sarcinilor de plan la toti indi

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN FULGA

După ce a exprimat deplina 
adeziune la ideile, indicațiile și 
orientările cuprinse în magis
trala cuvîntare rostită la con
gres de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, document de o ines
timabilă valoare teoretică și 
practică pentru activitatea vii
toare, vorbitorul a înfățișat suc
cesele obținute în producție de 
lucrătorii întreprinderii „Elec- 
trocentrale" din București. Con
stienti că autoconducerea munci
torească — a spus vorbitorul — 
presupune, pe lîngă gospodărirea 
eficientă a mijloacelor de care 
dispunem pentru realizarea sar
cinilor economice, o preocupare 
sporită pentru rezolvarea pro
blemelor sociale, informez con
gresul că în întreprinderea noas
tră au fost realizate toate pre
vederile contractului colectiv de 
muncă. Cu toate rezultatele ob
ținute sîntem conștiențl că în 
activitatea noastră mai avem 
multe de făcut. începînd cu 
anul 1981, acționăm pentru ca lg 
toate agregatele energetice să se 
recupereze integral în rețeaua 
de termoficare căldura evacua
tă pe timp de iarnă la turnurile 
de răcire. Avînd în vedere sar

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE NIȚESCU

Prin profunzimea analizei 
dialectice, prin direcționarea 
clară a activității sindicatelor în 
înfăptuirea sarcinilor cincina
lului calității și eficienței, cu
vîntarea rostită la congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu va 
sta la baza întregii noastre ac
tivități viitoare.

Relevînd apoi activitatea co
mitetului sindicatului de la 
Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", vorbitorul a spus ; 
Organizația noastră sindica
lă se confruntă cu o serie 
de probleme economice șl so
cial-culturale, dintre care situăm 
pe prim plan mobilizarea largă 
a tipografilor la afirmarea au- 
toconduceril muncitorești și 
folosirea mai eficientă a pîr- 
ghiilor noului mecanism econo- 
mico-financiar pentru creșterea 
eficienței întregii producții ti
pografice. Prin grija partidului 
și statului nostru, încă din anul 
trecut, tipografii de la „Casa 
Scînteii** sînt beneficiarii unor 
tehnologii modeme de lucru, 
care au marcat o etapă nouă 
în industria poligrafică din țara 
noastră.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
COSTICĂ BĂDĂRĂU

Mă aflu sub puternica im
presie a cuvîntări! rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
în deschiderea lucrărilor con
gresului nostru, document pro
gramatic ce jalonează direcțiile 
și orientările îmbunătățirii în
tregii activități a sindicatelor 
pentru îndeplinirea exemplară 
a rolului și atribuțiilor lărgite 
încredințate de cel de-al XII-lea 
Congres al P.C.R.

In tabloul marilor înfăptuiri 
ale poporului nostru, se înscriu 
și realizările oamenilor muncii 
din întreprinderile municipiului 
Birlad — veche urbe moldove
nească, care, în anii regimului 
nostru, în baza politicii de dez
voltare armonioasă a tuturor 
zonelor tării, a intrat puternic 
pe făgașul industrializării.

în continuare, vorbitorul a 
evidențiat contribuția consiliu
lui municipal al sindicatelor la 
organizarea și desfășurarea în

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ION DIACONESCU

Pornind de la aprecierile pe 
care raportul prezentat în ca
drul congresului Ie-a făcut a- 
supra activității sindicatelor în 
direcția îmbunătățirii condițiilor 
de muncă si de viată ale oame
nilor muncii, vorbitorul a rele
vat pe larg modul in care comi
tetul sindicatului și consiliul oa
menilor muncii de la întreprin

tru a exprima, în numele cadre
lor medico-sanitare din județul 
Constanța, angajamentul nos
tru de a sluji cu nobilă abne
gație șl dăruire politica parti
dului nostru, politică profund 
umanistă, dedicată pe de-a în
tregul binelui și fericirii po
porului.

catorii. fiind convinși că numai 
în acest fel putem să ne adu
cem o contribuție mai mare la 
asigurarea tării cu produse a- 
groalimentare. la ridicarea ni
velului de trai al poporului nos
tru.

Referindu-se la activitatea 
consiliului comunal al sindica
telor. vorbitorul a subliniat ne
cesitatea perfecționării continue 
a stilului și metodelor sale de 
muncă, precum și a sprijinirii 
lui mai active din partea Co
mitetului uniunii sindicatelor 
din agricultură si -industria ali
mentară si a Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

în încheiere, el a spus: 
Vorbind o singură limbă, limba 
muncii, a creației, oamenii mun
cii din comuna' Lovrin — ro
mâni. germani, maghiari și de 
alte naționalități — sînt ferm 
hotărîti să-și aducă o contribu
ție si mai mare la realizarea 
mărețelor obiective puse 'in fata 
oamenilor muncii, a prețioase
lor indicații ce ne-au fost date 
de către secretarul general al 
partidului la acest congres, pre
cum si a hotăririlor ce vor fi 
adoptate la acest forum.

cinile anului 1981 pe linia eco
nomisirii combustibilului și e- 
nergiei, vom acționa cu și mai 
mare răspundere pentru folosi
rea resurselor secundare.

în continuare, vorbitorul a 
spus: în spiritul hotăririlor Con
gresului al XII-lea al P.C.R., 
al indicațiilor și orientărilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru realizarea 
mobilizatoarelor sarcini ale anu
lui 1981 și ale întregului cinci
nal, vom acționa pentru dezvol
tarea bazei energetice prin uti
lizarea cu precădere a cărbune
lui în producția de energie elec
trică și termică, în vederea re
ducerii maxime a consumului de 
hidrocarburi. Dat fiind sarcinile 
importante ce ne revin în men
ținerea în siguranță a sistemului 
energetic national, considerăm 
că uniunea pe ramură — orga
nul care coordonează activitatea 
sindicatelor din mine, petrol, 
geologie și energie — trebuie să 
acționeze în vederea unirii efor
turilor tuturor factorilor impli
cați în corelarea combustibililor 
necesari asigurării calității co
respunzătoare și a stocurilor 
solicitate de funcționarea la 
vîrf de sarcină a sistemului.

Ne preocupăm, cu aceeași 
grijă și răspundere, de îmbună
tățirea activității cantinei, bu
fetelor de incintă, dispensaru
lui policlinic, de organizarea 
unui sat de vacanță și moder
nizarea bazei sportive. Cu spri
jinul direct al uniunii noastre 
pe ramură și al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, am 
reușit să satisfacem pe deplin 
nevoile de cazare ale tinerilor 
muncitori nefamiliști. Nu în e- 
gală măsură am fost sprijiniți 
de conducerea combinatului po
ligrafic și de comitetul uniunii 
pe ramură în vederea con
struirii sau amenajării unul 
club mai încăpător, care să asi
gure tipografilor mai multe șl 
mal variate posibilități de i>e- 
trecere a timpului liber.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, că tipo
grafii, în frunte cu comuniștii, 
vor face totul pentru a asigura 
apariția presei de partid, a căr
ții social-politice, științifice și 
beletristice în condiții de ma
ximă operativitate și înaltă ca
litate.

trecerii socialiste pentru reali
zarea planului șl angajamen
telor.

în vederea generalizării ini
țiativelor muncitorești eficiente, 
a spus el, a dezvoltării miș
cării inventatorilor și inovato
rilor, comitetele sindicatelor, 
întregul nostru activ sindical 
desfășoară o intensă muncă po- 
lltico-educatlvă. Ne preocupăm 
ca în cadrul învătămîntului po
litico-ideologic și prin celelalte 
acțiuni cultural-educative să 
dezbatem probleme capabile să 
determine creșterea conștiinței 
oamenilor, capacitatea lor de a 
înțelege exact responsabilită
țile ce ne revin în cadrul cin
cinalului calității și eficienței.

Asigur congresul că vom ac
ționa cu fermitate și perseve
rentă pentru ca indicațiile 
date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și hotăririle 
ce le vom adopta să le trans
punem în viață.

derea de utilaj petrolier Tîrgo- 
viște îndeplinesc sarcinile trasa
te de partid, de către Consiliul 
Central ăl U.G.S.R. in acest do
meniu. Astfel, a arătat el, pen
tru crearea unor condiții tot 
mal bune de muncă și înlătura
rea pericolului de accidentare și
(Continuare în pag. a III-a)
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Din cuvintul participantilor la dezbateri
(Urmare din pag a H-a)
Îmbolnăvire, numai în anul tre
cut a Jpșt cheltuită suma de 
3 397 milioane lei. Urmărindu-se 
traducerea în viață a indicații
lor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind normalizarea 
condițiilor de muncă în turnă
torii ți sectoarele calde, în în
treprinderea noastră a fost în
tocmit un plan de măsuri care 
este periodic urmărit de consi
liul oamenilor muncii și comite
tul sindicatului. A fost realizată 
ți dată în funcțiune instalația de 
desprăfuire la turnătorie, în va
loare de peste 60 milioane lei, 
ceea ce a avut ca efect reduce
rea cazurilor de îmbolnăviri 
profesionale.

Referindu-se la măsurile ce 
se impun pentru ocrotirea sănă
tății, vorbitorul a propus ca

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ELISABETA ISPAS

Acționind în spiritul hotărîri- 
lor celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, al indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu. sin
dicatele din unitățile județului 
Buzău — a spus vorbitoarea — 
și-au sporit contribuia la mo
bilizarea colectivelor de muncă 
pentru îndeplinirea programelor 
de dezvoltare economico-socială 
in profil teritorial, valorificarea 
marilor rezerve materiale si 
umane care există în fiecare 
sector de activitate, asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
viață și muncă.

în cuvintul său. vorbitoarea a 
înfățișat, apoi, pe larg, acțiu
nile inițiate de consiliile terito
riale si comitetele sindicatelor 
din județ, pentru folosirea în 
mod cit mai instructiv, educa
tiv. util și plăcut a timpului 
liber al oamenilor muncii.

Trebuie să arăt însă — a spus 
vorbitoarea — că ceea ce am 
realizat pină în prezent nu este 
în măsură să ne satisfacă și să 
răspundă pe deplin nevoilor de 
culturalizare și cunoaștere, de 
recreare și odihnă ale oamenilor

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI
ȘTEFAN

în perioada pe care o anali
zăm. organizațiile sindicale din 
ramura minieră, care reprezintă 
67 la sută din totalul membrilor 
de sindicat din Valea Jiului, au 
acordat o atenție mai mare or
ganizării acțiunilor menite sa 
contribuie la aplicarea noului 
mecanism economico-financiar 
și autoconducerii muncitorești, 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viată, a activițătii 
politico-ideplpgice. cultural-ăț- 
tistice și sportive.

Acționind in spiritul indicații
lor date de secretarul general al 
partidului cu prilejul vizitelor 
de lucru în Valea Jiului, am or
ganizat întrecerea .socialistă 
pentru realizarea Si depășirea 
planului de extracție a cărbu
nelui.

Am acționat, de asemenea, cu 
hotărâre în vederea materia
lizării indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire ia 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și respectarea normelor 
de protecție a muncii. pentru 
aplicarea corectă a legislației 
muncii. în acest cadru, vorbi
torul a amintit că numai ii' 
cincinalul trecut s-au alocat.

CUVlNTUL
MARIA

în numele Consiliului Națio
nal al Femeilor, al milioanelor 
de temei din patria noastră, vor
bitoarea a exprimat deplina a- 
deziune la strălucitele idei, pli
ne de învățăminte, și importan
tele orientări cuprinse in cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind că preo
cuparea permanentă a secreta
rului general al partidului pen
tru afirmarea femeilor la în
treaga viată socială a determi
nat creșterea continuă a rolului 
lor îh economie, in cultura și 
Știință, in toate domeniile de 
activitate, in conducerea socie
tății.

în țara noastră — a spus vorbi
toarea — s-a format și există un 
puternic detașament de femei 
muncitoare. în industrie, femei
le constituie 40 la sută din tota
lul personalului muncitor. Un 
număr mare de femei se afirmă 
in. știință și invătămint, în o- 
cr.otirea sănătății, in agricultu
ră. în comerț, precum și în alte 

■ activități. Femeile și-au cîștigat 
un binemeritat prestigiu în 
muncă, ceea ce a făcut și face 
posibilă promovarea lor tot mai 
amplă în munci de răspundere 
și funcții de conducere.

Vorbitoarea a dat, de aseme
nea. glas simțămintelor de alea
să stimă pe care femeile din 
România le nutresc față de to
varășa Elena Ceaușescu. pildă 
însuflețitoare a unei vieți puse 
In slujba binelui și progresului

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
EMIL GHIBU

După ce a dat o înaltă apre
ciere cuvintârii rostite la con
gres de secretarul general al 
partidului. vorbitorul, in nume
le Consiliului National pentru 
Educație Fizică și Sport, a ex
primat deplinul acord fată de 
conținutul documentelor Con
gresului U.G.S.R.. cu profunde 
implicații si in activitatea spor
tivă.

Indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cu privire la satis
facerea cerințelor obiective ale 
tineretului de a se distra, de a 
dansa și a practica sportul — a 
spus vorbitorul — trebuie să 
determine acțiuni energice din 
partea C.N.E.F.S.. a sindicatelor 
si organizațiilor de tineret pen
tru a organiza în mod plăcut si 
cu influente pozitive sub as
pect educativ și social activită
țile sportive cu tineretul, ca o 
contribuție însemnată la for
marea multilaterală a acestuia, 

pentru cunoașterea stării de să
nătate a fiecărui om al muncii 
Consiliul Central al U.G.S.R., 
impreună cu Ministerul Sănătă
ții să studieze posibilitatea in
troducerii carnetului de sănăta
te la purtător pentru întregul 
personal muncitor. Pe lingă re
alizările obținute, avem însă și 
lipsuri, îndeosebi în ceea ce pri
vește normalizarea condițiilor de 
lucru. Călăuziți fiind de largile 
atribuții pe care le au sindica
tele în viata societății, organi
zația sindicală din întreprinde
rea de utilaj petrolier Tîrgoviș- 
te va acționa mai energic și va 
manifesta o exigență sporită 
pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a întregii activități 
economico-sociale a unității în 
care muncim și cu care ne mîn- 
drim.

muncii. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvîntarea rostită la congresul 
nostru, oamenii muncii îndră
gesc . drumețiile, excursiile orga - 
nizate de sindicate la sfîrșit de 
săptămînă la locuri istorice, la 
obiective culturalei turistice si 
de agrement din județ și din 
tară, și ne solicită cit mai multe 
manifestări de acest fel.

Pentru înlăturarea manifestă
rilor de formalism din activita
tea unor instituții culturale ale 
sindicatelor, Consiliul ' județean 
al sindicatelor trebuie să exer
cite o îndrumare permanentă si 
concretă. Organizarea corespun
zătoare a timpului liber presu
pune. de asemenea, sporirea 
preocupărilor sindicatelor si or
ganelor colective de conducere 
pentru mai buna organizare a 
producției și a muncii. în scopul 
realizării de către toate între
prinderile a indicatorilor care 
conduc la reducerea duratei săp
tămânii de lucru și asigurarea pe 
această cale a unei disponibili
tăți suplimentare de timp liber.

POPA
pentru apărarea sănătății și vie
ții oamenilor muncii, 15 miliar
de lei.

Cu contribuția sindicatelor, 
minerii clin Valea Jiului parti
cipă cu însuflețire Ia numeroase 
activități cultural-artistice. Am 
ajuns la cea de-a X-a ediție a 
Festivalului de creație literară, 
artă. plastică și muzică ușoară 
..Cințecul adincului". inspirat din 
munca" și. yi^Ja minerilor.

Folosesc acest prilej' spre a 
mulțumi tovarășului. Nicolae 
Ceaușescu pentru grija părin
tească ce o poartă minerilor 
Văii Jiului, ca. dealtfel, tuturor 
minerilor țării, pentru sprijinul 
constant ce-1 acordă îmbunătă
țirii continue a muncii si vieții 
tuturor oamenilor muncii.

închei prin a asigura congre
sul. a spus vorbitorul, că. sub 
conducerea organelor si organi
zațiilor de partid, sindicatele din 
Valea Jiului sint mobilizate să 
acționeze neîntrerupt pentru în
deplinirea sarcinilor de mare 
răspundere încredințate de to
varășul Nicolae Ceausescu, pen
tru realizarea producției de 
cărbune, pentru înfăptuirea mă
surilor de ordin social-cultural.

TOVARĂȘEI 
GROZA
patriei, pentru neobosita activi
tate și contribuția valoroasă la 
elaborarea și înfăptuirea’ politi
cii partidului, la dezvoltarea și 
afirmarea științei românești, 
pentru înalta competență cu 
care indrumă mișcarea de femei 
din România.

Acționind in spiritul orientă
rilor secretarului general al par
tidului. Consiliul Național, co
mitetele și comisiile femeilor au 
întărit și diversificat colabora
rea cu sindicatele,. în special 
pentru mai buna organizare și 
desfășurare a întrecerii socialis
te, pentru participarea tot mai 
activă a femeilor la realizarea 
planurilor de producție, la orga
nizarea și conducerea intregii 
activități din întreprinderi.

în viitor va trebui să desfă
șurăm, împreună cu sindicatele, 
o activitate mult mai intensă 
pentru mobilizarea maselor de 
femei în întrecerea socialistă, 
să aducem o contribuție spo
rită la realizarea programu
lui de ridicare a nivelu
lui de trai, la elaborarea și 
înfăptuirea planurilor de pregă
tire și perfecționare profesiona
lă a forței de muncă, la inte
grarea profesională corespunză
toare a femeilor, la ridicarea 
conștiinței lor socialiste, la îm
bogățirea orizontului de cultură 
generală, pentru întărirea rolu
lui și răspunderii femeilor la lo
cul de, muncă, în familie și so
cietate.

la dezvoltarea lui fizică, mora
lă și intelectuală.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la diversele activități de 
educație fizică și sportive or
ganizate de sindicate, in colabo
rare cu Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, cu 
Uniunea Tineretului Comunist, 
arâtind că activitatea celor 2 800 
de asociații sportive din între
prinderi si instituții, precum și 
a celor 27 cluburi sportive mun
citorești a determinat dezvol
tarea sportului de masă în rân
durile oamenilor muncii, pre
cum si afirmarea sportivilor de 
performantă din aceste unități, 
atit in cadrul campionatelor re
publicane. cit și în competițiile 
internaționale. Totodată, vorbi
torul a criticat slaba eficientă 
social-educativă a unor activi- 
tăti sportive, subliniind că este 
necesar ca organizațiile sindica
le în colaborare cu cele sporti

ve să acționeze cu perseveren
tă pentru creșterea calității și 
eficientei întregii activități spor
tive de masă si performantă.

Consiliul Național pentru E- 
ducatie Fizică și Sport — a spus 
in încheiere vorbitorul — este 
hotărît ca. împreună cu sindica
tele și organizațiile de tineret,

CUVlNTUL
FELICIA

Dezvoltarea și modernizarea 
școlii superioare românești sint 
condiționate de modul cum a- 
plicăm integrarea învătămîntu- 
lui cu cercetarea, producția și 
practica socială, concept revolu
ționar adoptat din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu. De 
aceea, atenția organizațiilor sin
dicale din învătămîntul superior 
a fost îndreptată în mod spe
cial asupra modalităților de tra
ducere in viată a programelor 
de integrare elaborate de insti
tute. în acest sens, vorbitoarea 
a menționat că realizarea pro
iectului tehnic și de execuție a 
liniei automatizate de turnare în 
cochilă metalică constituie un 
model eficient de cercetare in- 
terdisciplinară între facultăți ale 
Institutului politehnic-București 
și întreprinderea „23 August1* 
care realizează modul în care 
politehnica bucureșteană a răs
puns sarcinii de înaltă respon
sabilitate încredințate de către 
secretarul general al partidului, 
în continuare, s-a referit la 
realizarea instalației experimen
tale de turnare în forme vida-

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
ANA LINCZMAIER

Vă rog sâ-mj permiteți ca in 
numele celor peste 300 000 mem
bri de sindicat din județul Bra
șov să exprim deplina aprobare 
a documentelor supuse dezbate
rii congresului, precum și înal
ta apreciere față de conținutul 
magistralei expuneri a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Poli
tica profund umanistă a pdfti- 
dului nostru, care situează in 
centrul preocupărilor sale omul 
— ridicarea continuă a calității 
vieții sale — s-a făcut simțită 
din plin și în județul nostru. 
Astfel, retribuția reală a perso
nalului muncitor a crescut de la 
1 695 lei în 1975 la 2 433 lei in 
1930.

Am cinstea de a exprima, m 
numele oamenilor muncii ro
mâni. germani și maghiari din 
județul Brașov, sentimentele de 
adîncă recunoștință conducerii 
partidului, personal tovarășu
lui. Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija ce o poartă ridicării Con
tinue a nivelului de trai mate
rial și spiritual al clasei .muți-

. CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
RADIAN PORUMBESCU

Asemenea tuturor participanti
lor. a subliniat vorbitorul, raa 
atip sub puternica impresie pro- 
dtuă de ampla expunere rostită 
la congresul nostru de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Ca reprezen
tant al celor peste 10 000 membri 
de sindicat din întreprinderea 
de mașini grele București, ra
portez congresului că prevede
rile cincinalului trecut au fost 
indeplinite cu 6 luni mai devre
me. ceea ce ne-a permis obți
nerea unei producții suplimen
tare de peste 2 miliarde lei.

Referindu-se la unele . neajun
suri existente in domeniul pre
gătirii de cadre, vorbitorul a 
spus : Mă folosesc de acest pri
lej pentru a aduce critici Con
siliului Central al U.G.S.R.. Co-
mitetului uniunii noastre Pe ra-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
PETREA

Am ascultat cu cel mai viu 
interes cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită în 
fata congresului nostru, si am 
rămas impresionat de bogăția de 
idei pe care le cuprinde, de pro
funzimea analizei, de viziunea 
cutezătoare asupra evoluției so
cietății românești contemporane 
în care sindicatele au un rol din 
ce în ce mai important în orga
nizarea și conduoerea întregii 
vieți economice și sociale.

întreprinderea mecanică Cu
gir pe care o reprezint a cunos
cut o dezvoltare puternică și 
multilaterală, mai ales in ulti
ma perioadă. Prin aplicarea mă
surilor politico-organizatorice 
întreprinse de consiliul oameni
lor muncii, in colaborare cu co
mitetul sindicatului sub condu
cerea comitetului de partid, co
lectivul intreprinderii noastre a 
reușit în cincinalul trecut să 
realizeze suplimentar 364 mili
oane lei la producția marfă, 545 
milioane Iei la producția netă, 
417 milioane lei valută la ex
port.

în lumina sarcinilor reieșite 
din documentele celui de-al 
XII-lea Congres al partidului, a 
spus în continuare vorbitorul, 

CUVlNTUL TOVARĂȘEI 
MARIANA DRAGU

Pretutindeni în România de 
astăzi oamenii muncii transpun 
în viață cu hotărire neabătută 
și consecvență revoluționară po
litica partidului și statului nos
tru, prețioasele indicații ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în județul Vrancea, ca urmare 
a programelor de dezvoltare 
economico-socială în profil te
ritorial s-au obținut importanțe 
succese în toate domeniile acti
vității economico-sociale, inclu
siv în ce privește ridicarea ca
lității vieții. Astăzi putem 
spune cu satisfacție și recunoș
tință că nu există localitate care 
să nu dispună de un magazin 
comercial modern, bine gospo
dărit, aprovizionat cu produse 
alimentare și industriale, cu 
mărfuri de uz îndelungat. In 
ultimii ani, rețeaua comercială

să acționeze pentru perfecțio
narea activității ^pprtive mun
citorești, pentru asigurarea 
unui puternic conținut educativ 
al activității sportive și pentru 
consolidarea prestigiului sportu
lui românesc pe toate meridia
nele lumii.

TOVARĂȘEI 
CORNE#
te. procedeu asimilat și în curs 
de aplicare la întreprinderile 
„Vulcan". „23 August", „Grivița 
roșie". „Semănătoarea" din 
București, la I.U.G. Iași, „Teh- 
nofrig“-Cluj-Napoca. la contri
buțiile privind realizarea me
troului și a podurilor dunărene 
aduse de Institutul de construc
ții. la proiectarea, centrului ci
vic al Capitalei de către Insti
tutul de arhitectură, la unele 
lucrări realizate de Academia de 
Studii Economice.

Strădaniei depuse de-a lungul 
anilor de tovarășa Elena 
Ceaușescu. care ne este exem
plu în muncă privind orientarea 
si eficienta cercetării științifice 
— a subliniat în continuare vor
bitoarea — noi, cadrele didacti
ce și cercetătorii, îi răspundem 
prin munca desfășurată cu dă
ruire si prin dorința de a a- 
profunda sensul si implicațiile 
acesteia In contextul realităților 
contemporane, pentru a contri
bui astfel la realizarea mai 
rapidă a progresului tehnic în 
tara noastră.

citoare, al întregului nostru po
por. Acționind pentru traduce
rea în viață a politicii partidu
lui in domeniul social, comi
tetul sindicatului și consiliul 
oamenilor muncii din întreprin
derea de postav Prejmer, în ca- 
re-mî desfășor activitatea, sub 
îndrumarea organizației de par
tid. au situat în centrul preocu
pării lor crearea condițiilor nor
male de lucru, desfășurarea pro
ceselor de producție în condiții 

• de deplină securitate a muncii.
După ce a înfățișat diferite 

aspecte din activitatea organiza
țiilor sindicale din întreprinde
re, vorbitoarea a spus, în înche
iere : Exprimăm hotărîrea noas
tră de a face totul pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor și a angajamentelor asuma
te in întrecerea socialistă pe a- 
cest an și pe întregul cincinal, 
de a nu precupeți nici un efort 
pentru a ne aduce o contribuție 
mereu sporită la înflorirea 

'scumpei noastre patrii — Româ
nia socialistă.

mură. pentru că nu au reușit 
încă să stabilească modalități 
realmente funcționale de cola
borare cu instituțiile de învăță- 
mînt și conducerile Întreprinde
rilor în vederea organizării, și 
desfășurării în cele mai bune 
condiții a practicii în producție 
a viitorului muncitor. Sîntera oe 
deplin conștienți. a spus in în
cheiere vorbitorul, că problema 
calificării și perfecționării for
ței de muncă cere mereu preo
cupări stăruitoare si ne-am 
propus să acționăm în primul 
rind pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă si ușhrarea 
efortului fizic, pentru a "atrage 
tinerii să se califice în meseriile 
practicate în turnătorie, forjă, 
tratamente termice, sectoare încă 
deficitare în asigurarea cadrelor 
calificate.

DĂNILĂ
comitetul sindicatului. împreună 
cu consiliul oamenilor muncii 
inițiază acțiuni menite să con
tribuie la cunoașterea principii
lor de bază ale noului mecanism 
economico-financiar, precum și 
la găsirea modalităților de ac
țiune pentru aplicarea corectă a 
acestuia de întregul personal 
muncitor.

Referindu-se la unele neajun
suri manifestate pînă acum, vor
bitorul a spus : ca membru al 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
trebuie să arăt că am fost prea 
puțin solicitat în soluționarea 
unor probleme economice și so
ciale din orașul Cugir, în exer

citarea controlului asupra mo
dului în care Consiliul orășe
nesc al sindicatelor îndeplinește 
propriile hotăriri.

în numele colectivului de 
muncă de la I.M. Cugir, exprim 
angajamentul nostru term de a 
acționa neabătut pentru înfăp
tuirea orientărilor și indicațiilor 
programatice cuprinse în cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, contribuind și. mai 
mult la dezvoltarea economiei 
naționale, la înflorirea patriei 
noastre socialiste.

a județului s-a îmbogățit cu 
peste 200 noi unități moderne, 
baze ale unui comerț civilizat, 
dinamic, ajungîndu-se astfel la 
o suprafață comercială utilă de 
peste. 28 000 mp. Volumul des
facerilor de mărfuri a depășit 
la finele cincinalului trecut 
suma de 10,9 miliarde lei.

în continuare, vorbitoarea s-a 
referit la preocupările organe
lor sindicale in direcția redu
cerii cheltuielilor de circulație, 
a costurilor materiale, a cotelor 
de perisabilitate in procesul 
circulației mărfurilor, la necesi
tatea colectării și redării în 
circuitul economic a unui volum 
substanțial de ambalaje și ma
teriale refolosibile. Ținînd sea
ma de faptul că in comerț peste 
80 la sută din lucrători sînt 
femei, ea a propus ca unitățile 

industriale să prezinte mărfurile 
in ambalaje mai ușoare și di
mensionate corespunzător, pentru 
a putea fi manipulate si trans
portate cu mai multă ușurință.

Declarindu-se de acord cu 
documentele prezentate con
gresului, vorbitoarea s-a anga-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
TĂNASĂ SOMEȘAN

Beneficiind din plin de roa
dele politicii profund științifice 
a partidului și statului, de grija 
și atenția ce ne-o poartă con
ducerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, ju
dețul Bistrița-Năsăud atinge în 
prezent cele mai înalte cote de 
înflorire și prosperitate din isto
ria milenară a acestor frumoase 
plaiuri românești.

După ce a înfățișat realizările 
obținute în județ în economie, în 
activitatea social-culturală, vor
bitorul s-a referit îndeosebi la 
problemele privind pregătirea 
forței de muncă. în ultimii ani — 
a spus el — au fost calificați 
prin școli și diferite cursuri pes
te 20 000 oameni ai muncii în 61 
meserii specifice industriei ju
dețului, asigurîndu-se astfel for
ța de muncă necesară pentru 
toate obiectivele economice.

Formarea profesională, edu
carea în spiritul muncii a unui 
număr atît de însemnat de oa
meni — a menționat vorbitorul 
— îndeosebi tineri, chemați să 
stăpînească și să exploateze cit 
mai judicios utilajele și instala-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GRIGORE MIHĂESCU

Am desprins din cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
rostită la congresul nostru, sar
cinile noi, de o deosebită în
semnătate. care sporesc rolul, a- 
tributiile și răspunderile sindi
catelor. Pentru oamenii muncii, 
pentru organele si organizațiile 

/sindicale din județul Giurgiu, 
unul din noile județe de pe har
ta tării, ele reprezintă adevă
rate puncte de referință în sti
mularea eforturilor, pasiunii re
voluționare pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor planu
lui pe 1981.

Organizațiile sindicale sint 
angajate cu tot mai însemnate 
contribuții în viata economică și 
social-politică a județului. în 
solutionarea problemelor con
crete de producție. în asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
muncă si de viată în formarea 
și dezvoltarea conștiinței socia
liste a oamenilor muncii și pro
movarea largă a principiilor și 
normelor eticii și echității so- 

■ciăttste; Una din direcțiile, prin
cipale de acțiune. în care ne-am 
angajat — cu întreaga capaci
tate politico-organizatorică — este 
întărirea si dezvoltarea continuă 
a democrației socialiste, caracte
ristică esențială a orânduirii, 
noastre. Avînd în vedere că 
președinții sindicatelor sînt • si 
președinți ai adunărilor genera-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
CONSTANTIN POPESCU

Am ascultat cu' mare atenție 
magistrala cuvin tare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care 
s-au subliniat cu deosebită clari
tate rolul și contribuția sindica
telor la realizările obținute v de 
oamenii muncii în vederea în
făptuirii neabătute a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII- 
lea. Arâtind că la obținerea aces
tor realizări o contribuție în
semnată au adus-o și oamenii 
muncii din industria ușoară, ra
mură importantă a economiei na
ționale, care a cunoscut o conti
nuă dezvoltare și modernizare, 
vorbitorul a spus : La baza tu
turor realizărilor a stat preocu
parea permanență pe linia ridiJ 
cării nivelului tehnic și calita
tiv al producției, a gradului de 
diversificare și de competitivi
tate al acesteia. îndrumați de 
Consiliul Național pentru Știin
ța și Tehnologie, personal de 
către tovarășa academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, în 
perioada 1976—1980 s-au finali
zat 1427 obiective de către uni
tățile de cercetare și laboratoa
rele uzinale. Au fost introduse 
în producție sau extinse aproape 
1 200 tehnologii noi.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că activitatea organelor de 
conducere colectivă din minister, 
centrale și întreprinderi nu s-a 
ridicat în toate situațiile la ni
velul cerințelor impuse de cursul 
mereu ascendent al revoluției

CUVlNTUL 
GEORGETA

Mă aflu încă sub impresia 
cuvintării rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, document 
programatic de excepțională 
importanță teoretică și practică, 
care definește rolul și atribuțiile 
sindicatelor in etapa actuală. 
Colectivul de oameni ai muncii 
din cadrul trustului de con
strucții industriale Ploiești, sub 
conducerea organelor de partid 
și mobilizați de sindicat in în
trecerea socialistă, acționează 
pentru îndeplinirea planului pe 
anul 1981. Folosesc acest prilej 
pentru a informa congresul că, 
in perioada la care se referă 
raportul prezentat, odată cu 
succesele în domeniul economic, 
cu punerea în funcțiune a 100 
capacități noi de producție, 
s-au îmbunătățit și condițiile 
de muncă și de viață ale con
structorilor.

în vederea realizării sarcini
lor economice și sociale care 
stau in fața colectivului de oa
meni ai muncii din unitatea 
noastră, comitetul sindicatului 
a acordat o importanță cres- 

jat, in numele tuturor lucrăto
rilor comerciali din județul 
Vrancea, să îndeplinească exem
plar sarcinile ce le revin, pen
tru ridicarea activității din 
acest domeniu pe trepte cali
tativ noi.

țiile de înaltă tehnicitate, au ne
cesitat și necesită o preocupare 
asiduă și sistematică, eforturi 
stăruitoare, permanente.

Informez congresul că pentru 
noul cincinal au fost luate măsu
rile corespunzătoare în vederea 
recrutării și pregătirii unui nou 
efectiv de circa 21 000 muncitori, 
urmărindu-se totodată să fie uti
lizată cit mai eficient forța de 
muncă din fiecare localitate.

Participante active la întreaga 
operă de construcție socialistă — 
a menționat în încheiere vorbito
rul — sindicatele sprijină întru 
totul și militează cu fermitate 
pentru aplicarea politicii externe 
a Partidului Comunist Român, a 
României socialiste, politică de 
pace și colaborare cu toate sta
tele lumii, al cărei promotor este 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
personalitate proeminentă a lu
mii contemporane, luptător în
flăcărat și consecvent pentru 
cauza păcii, libertății și inde
pendenței popoarelor, a secu
rității și colaborării internațio
nale.

le ale oamenilor muncii. Con
siliul județean al sindicatelor a 
organizat un șir de acțiuni la 
nivelul județului, localităților și 
mai cu seamă în întreprinderi, 
menite să sporească contribuția 
sindicatelor la buna organizare 
și desfășurare a forurilor auto
conducerii muncitorești.

Desigur. în organizarea si des- 
făsurafea adunărilor generale 
s-au manifestat si unele neajun
suri. Nu peste tot se manifes
tă suficientă atentie pentru re
zolvarea operativă a propuneri
lor făcute de oamenii muncii. 
De asemenea, trebuie să spunem 
că nici Consiliul Central al 
U.G.S.R. și nici comitetele u- 
niunilor pe ramuri nu au in
sistat suficient pentru ca îm
preună cu conducerile ministe
relor să rezolve în termen le
gal propunerile făcute în adună
rile generale ale oamenilor mun
cii si care depășesc posibilită
țile do soluționare, pe ... .olan 
local.

Sintem hotărfți să facem, to
tul pentru traducerea neabătută 
în viață a orientărilor și indi
cațiilor cuprinse In cuvîntarea 
secretarului general , al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru a aduce întreaga con
tribuție la înfăptuirea istorice
lor hotăriri adoptate de cel de-al 
XII-lea Congres al partidului.

tehnico-științifice și de noul me
canism economico-financiar. în 
unele întreprinderi și, îndeosebi, 
in cele nou intrate în funcțiune, 
activitatea de participare a oa
menilor muncii la creația tehni- 
co-știintifică este încă redusă, 
cadrele tehnico-inginereștl și de 
altă specialitate nu sint atrase in 
suficientă măsură la soluționa
rea tuturor problemelor privind 
producția. El a subliniat că este 
necesar să se acționeze în conti
nuare pentru creșterea răspun
derii fiecărui om al muncii, pen
tru utilizarea cu spirit gospodă
resc a materiilor prime, mate
rialelor. combustibilului și ener
giei. pentru reducerea normelor 
de consum, pentru valorificarea 
superioară a materiilor prime și 
materialelor, pentru reducerea 
la maximum a importurilor și 
folosirea integrală a materiale
lor refolosibile.

Pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan, a măsu
rilor pe care ni le-am propus, 
a spus vorbitorul, pentru apli
carea cu consecvență a indica
țiilor conducerii de partid, perso
nal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vom acționa, împreu
nă cu organele sindicale, sub 
conducerea directă a organizații
lor de partid, pentru ca acestea 
să fie cunoscute de fiecare om al 
muncii și să acționeze pentru 
realizarea lor.

TOVARĂȘEI 
STOENESCU

cindă îmbunătățirii activității 
cultural-educative de masă. în 
acest sens, vorbitoarea a subli
niat acțiunile organizate pentru 
folosirea mai bună a fondului 
de timp, utilizarea judicioasă a 
bazei materiale, stimularea ini
țiativelor, creșterea productivi
tății muncii, pentru punerea în 
funcțiune, la termenele planifi
cate, a obiectivelor de investiții, 

în același timp, s-a arătat că, 
cu toate rezultatele obținute 
mai persistă unele deficiențe, 
fapt ce impune ca activitatea 
comitetului sindical să fie mai 
strîns legată de problemele con
crete ale organizării producției 
și muncii.

în încheiere, vorbitoarea a 
reafirmat hotărîrea oamenilor 
muncii din cadrul trustului 
unde lucrează de a nu precu
peți nici un efort pentru tradu
cerea in viață a sarcinilor ce se 
desprind din cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din 
hotărîrile ce le va adopta 
actualul congres.

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
ZOLTAN VEGVARY

De la început, doresc să-ml 
exprim totala aprobare față de 
ideile și tezele cuprinse în cu- 
vintarea . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care ilustrează o 
dată mai mult grija deosebită 
pe care conducerea partidului o 
manifestă fată de activitatea 
sindicatelor. Doresc să raportez 
congresului că, în atmosfera de 
puternică emulație în muncă, 
de vibrant patriotism cu care 
întregul nostru popor întîmpină 
glorioasa aniversare a 60 de ani 
de la crearea Partidului Comu
nist Român, și harnicul colectiv 
muncitoresc de la întreprinde
rea „înfrățirea" Oradea îndepli
nește cu hotărire și abnegație 
obiectivele și sarcinile ce-i re
vin din documentele Congresu
lui al XII-lea al partidului.

în preocupările . comitetului 
sindicatului din întreprinderea 
noastră a stat în permanență fo
losirea formelor și mijloacelor 
de care dispunem în vederea 
atragerii celor ce muncesc pen
tru participarea mai activă la a- 
plicarea principiilor autocondu-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE B1RSAN

Oamenii muncii de la Com
binatul chimic Rîmnicu Vîlcea 
mi-au încredințat mandatul să 
exprim de la tribuna Congre
sului U.G.S.R. sentimentele de 
adîncă recunoștință și dragoste 
fierbinte fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. inițiatorul și 
promotorul programelor de dez
voltare economico-socială a 
României, comunistul de aleasă 
omenie, care ne dă un strălu
cit exemplu de muncă, de gîn- 
dire si acțiune revoluționară, de 
dăruire si abnegație 'in opera de 
făurire pe pămîntul scump al 
patriei a celei mai înfloritoa
re orânduiri, orînduirea socia
listă.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea comitetu
lui sindicatului din întreprin
derea în cate lucrează, subli
niind. că acesta a inițiat diver
se acțiuni pentru dezvoltarea 
democrației muncitorești si în
tărirea permanentă a legăturii 
cu masele de oameni ai muncit

CUVlNTUL
MAGDALENA

Informînd despre succesul co
lectivului de oameni ai muncii 
de la Combinatul de prelucra
re a lemnului din Suceava, care 
a reușit să realizeze sarcinile 
cincinalului 1976—1980 cu trei 
luni și jumătate mai devreme, 
vorbitoarea a evidențiat, totoda
tă. preocupările sindicatului 
pentru organizarea mai bună a 
întrecerii socialiste, dezvoltarea 
mișcării de masă a inovatori
lor. folosirea mai bună a con
siliului de control muncitoresc 
al activității economice și so
ciale.

în același timp, a spus vor
bitoarea, sintem conștient! că în 
activitatea comitetului sindica
tului s-au manifestat și unele 
neajunsuri care s-au reflectat în 
depășirea consumurilor specifice 
de materii prime, materiale, 
combustibil și energie. în valo
rificarea insuficientă a unor re-

CUVlNTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE VRABIE

Sub directa îndrumare a co
mitetului de partid, comitetul 
sindicatului de la întreprinderea 
de navigație fluvială „Navrom" 
— Galati a situat în centrul ac
tivității sale unirea eforturilor 
tuturor navigatorilor pentru în
făptuirea neabătută a hotărîri
lor Congresului al XII-lea al 
partidului. Portul Galati a cu
noscut, în ultimii ani, o sim
țitoare dezvoltare și dotare teh
nică, ceea ce ne-a permis să 
mecanizăm integral descărcarea 
minereurilor, precum și pale- 
tizarea unor importante mărfuri. 
Toate acestea au influențat 
direct și Îmbunătățirea condiții
lor de muncă ale docherilor, 
ale mecanizatorilor, contribuind 
la ușurarea efortului fizic și 
eliminarea unor lucrări care se 
făceau în trecut manual și în 
condiții foarte grele.

în numele docherilor și ma
rinarilor, dau glas sentimente
lor lor de adîncă recunoștință 
fată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, cu prilejul vi
zitelor din porturile dunărene, 
a indicat ca docherii, înainte de 
intrarea în schimb, să primească

CUVlNTUL
VASILICA

încerc un profund sentiment 
de satisfacție pentru faptul că, 
participind la acest congres, la 
acest, reprezentativ forum al 
eroicei noastre clase muncitoa
re, am posibilitatea să transmit 
gîndurile și simțămintele celor 
ce trudesc pe tărimul artei, ale 
celor ce se străduiesc să contri
buie cu talentul lor, cu întreaga 
lor capacitate creatoare, la dez
voltarea culturii socialiste, ' la 
formarea conștiinței înaintate a 
oamenilor muncii, la afirmarea 
plenară a personalității umane 
și Ia plămădirea omului nou, 
constructor al celei mai drepte 
orînduiri din istoria omenirii.

Referindu-se la Festivalul na
țional „Cîntarea României", vor
bitoarea a arătat că această am
plă competiție, organizată din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, a evidențiat în mod 
strălucit forța creatoare a po
porului nostru și a asigurat te
meiul afirmării plenare a de

cent muncitorești și autogestiu- 
nii, la folosirea rațională a mij
loacelor de producție și a for
ței de muncă..

Deși prezența organelor noas
tre sindicale s-a făcut simțită 
într-o mai mare măsură în acti
vitatea intreprinderii, sintem 
conștienți că mai avem multe 
de făcut pe linia pregătirii șl 
perfecționării forței de muncă. 
Pentru a veni în sprijinul per
fecționării profesionale, califică
rii și specializării oamenilor, 
propun ca editurile de speciali
tate să tipărească, lntr-un tiraj 
corespunzător, literatură tehnică 
de nivel mediu pentru toate 
meseriile.

Asigur forumul sindicatelor 
că oamenii muncii — români și 
maghiari — din întreprinderea 
noastră vor depune toată price
perea ’ și inițiativa creatoare 
pentru transpunerea '. neabătută 
în viață a hotărîrilor partidului 
și statului nostru, pentru ridica
rea întregii activități la nivelul 
exigențelor cincinalului calității 
și eficienței.

în. continuare, . vorbitorul a 
spus : Sîntem conștienți că tre
buie să facem și mal mult în 
vederea dezvoltării interesului 
oamenilor muncii pentru ridi
carea nivelului de pregătire pro
fesională, pentru Întărirea răs
punderii In folosirea instalații
lor. a timpului de lucru. Vom 
acorda, de asemenea, o impor
tantă • mai mare rezolvării cu 
maimiultă operativitate. împreu
nă''cu organul de conducere co
lectivă. a propunerilor oameni
lor muncii.

în încheiere; vă asigur că 
bogatele învățăminte desprin
se din cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la congres 
Vor constitui pentru comitetul' 
nostru sindical călăuza perma
nentă a intregii activități de vii
tor. izvorul tuturor acțiunilor pe 
care le vom întreprinde pentru 
îndeplinirea hotărîrilor celui 
de-al Xll-lea Congres al parti
dului.

TOVARĂȘEI 
LUPUȘORU

surse existente la locurile de 
muncă. Iată de ce acționăm cu 

■ toată fermitatea pentru înlătu
rarea unor astfel de neajunsuri 
din activitatea' noastră, tinind 
seamă de faptul că în actualul 
cincinal si îndeosebi în 1981 - ne 
revin sarcini .importante pe li
nia valorificării superioare a 
masei lemnoase., a dezvoltării 
producției de mobilă, placaje și 
furnire.

în încheiere, vorbitoarea a. 
spus : Am mandatul întregului 
nostru colectiv de muncă să ex
prim angajamentul de a nu pre
cupeți nici un efort pentru 
transpunerea in viată a hotărâ
rilor ce vor, fi adoptate de Con
gresul sindicatelor, adueîndu-ne 
din plin contribuția la creșterea 
forței economice a patriei 
noastre, la sporirea continuă a 
avuției naționale.

gratuit o masă caldă, iar na
vigatorilor Să li se mărească a- 
locația de hrană la 30 de lei pe 
zi.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
unele minusuri și neîmpliniri 
din activitatea comitetului sin
dicatului pe care îl reprezintă, 
arâtind că trebuie să se acțio
neze cu fermitate pentru înde
plinirea in cele mai bune con
diții a sarcinilor economico-so
ciale ale întreprinderii.

în încheiere,vorbitorul a spug t 
însuflețite de profunde senti
mente de solidaritate internațio
nală, sindicatele din România 
au dezvoltat puternic și vor dez
volta și în viitor relații de prie
tenie și conlucrare cu sindica
tele din țările socialiste, din 
țările în curs de dezvoltare, ță
rile nealiniate, din țările capi
taliste, militînd cu energie pen
tru unirea eforturilor tuturor 
celor ce muncesc în lupta pen
tru apărarea intereselor funda
mentale ale oamenilor muncii, 
contra exploatării capitaliste, a 
politicii imperialiste, colonia
liste, neocolonialiste, a rasismu
lui.

TOVARĂȘEI
VASILIU

mocratismului orindulril noastre 
socialiste si în domeniul culturii, 

în; continuare, a fost relevată 
munca comitetului sindicatului, 
care, împreună cu ceilalți fac
tori implicați in conducerea co
lectivă a Teatrului de Operetă 
din București, s-a străduit să 
orienteze întreaga activitate 
a acestei instituții artistice 
oe făgașul unor realizări cu 
un pronunțat caracter militant, 
capabil să contribuie la educa
rea etică si estetică a publicului, 

în încheiere, vorbitoarea a 
spus : Artiștii Teatrului de 
Operetă. împreună cu toti oame
nii de artă din tara noastră, vor 
depune susținute eforturi, dă- 
ruindu-si întreaga capacitate 
creatoare, pentru realizarea unor 
spectacole de înaltă tinută artis
tică. care, prin conținutul lor 
militant, profund umanist, să 
contribuie la elevarea spirituală 
si etică a celor ce făuresc edi
ficiul măreț al României socia
liste. >ii
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LUCRĂRILE ÎN SECȚIUNILE CONGRESULUI
Lucrările Secțiunii privind activi

tatea sindicatelor pentru îndepli
nirea planului de dezvoltare eco- 
nomico-socialâ a țării, 13 care au 
participat 429 delegați și 150 de invitați, au 
fost conduse de tovarășul Cornel Onescu, 
£ reședințele Consiliului Central al U.G.S.R.

1 cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 46 
tovarăși — muncitori, tehnicieni și ingineri, 
activiști al sindicatelor, directori de Între
prinderi, economiști, reprezentanți ai unor 
organe centrale de stat și organizații de 
masă.

Angajîndu-se să acționeze in spiritul in
dicațiilor șl orientărilor cuprinse în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti- 
clpanții și-au exprimat hotărirea de a nu 
precupeți nici un efort, de a face totul pen
tru a mobiliza colectivele de oameni ai 
muncii la îndeplinirea exemplară a sarcini
lor ce le revin din documentele Congresu
lui al XII-lea al partidului. Totodată, ei au 
exprimat acordul unanim față de documen
tele supuse dezbaterii Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

Discuțiile si propunerile au fost pătrunse 
de dorința de a promova, în întreaga acti
vitate a sindicatelor, spiritul novator, exi
gent. de hotărirea de a contribui cît miai de
plin la îndeplinirea și depășirea prevederi
lor actualului plan cincinal.

Relevînd cu satisfacție realizările obți
nute în dezvoltarea economico-socială a ță
rii în cincinalul 1976—1980, manlfestîndu-și 
recunoștința față de conducerea partidului 
și statului, pentru condițiile de muncă și de 
viață tot mai bune, vorbitorii au analizat, 
intr-un spirit de lucru, contribuția adusă de 
organizațiile sindicale la înfăptuirea preve
derilor planului, căile și modalitățile perfec
ționării continue a stilului și metodelor lor 
de muncă. A fost subliniată necesitatea spo
ririi aportului sindicatelor la procesul dez
voltării întregii vieți economice și sociale, la 
promovarea neabătută a legalității, a prin
cipiilor eticii și echității socialiste.

Numeroși vorbitori au evidențiat în cu
vîntul lor rolul important pe care îl au sin
dicatele în mobilizarea oamenilor muncii în 
cadrul întrecerii socialiste, pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate. S-a subliniat, de 
asemenea, că este necesar să se acționeze 
pentru a menține vie flacăra întrecerii so
cialiste, pe tot parcursul anului, în secții, 
ateliere, la fiecare loc de muncă. In strînsă 
legătură cu aceasta, s-a desprins concluzia 
că va trebui să se acorde o atenție și mai 
mare aplicării, extinderii și generalizării în 
producție a celor mai valoroase metode și 
inițiative muncitorești, care contribuie la 
valorificarea rezervelor și posibilităților 
existente în fiecare întreprindere, la spo
rirea eficienței activității productive.

Din luările de cuvint a rezultat că sindi
catelor le revin sarcini importante în acti
vitatea de stabilire și aplicare a programe
lor de măsuri menite să asigure creșterea 
productivității muncii, mai buna organizare 
a producției și a muncii, folosirea cît mai 
deplină a capacităților de producție, a forței 
de muncă și a timpului de lucru. Partici- 
panții au arătat că in anul 1981, cît și în 
viitorii ani ai actualului cincinal, va trebui 
să se acționeze mai hotărît cu consiliile oa
menilor muncii pentru organizarea exem
plară a reparațiilor capitale la mașini și In
stalații, pentru buna funcționare șl întreți
nere a utilajelor, pentru asigurarea piese
lor de schimb. Totodată, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ, al produselor trebuie să 
constituie un obiectiv principal al activității 
tuturor organelor sindicale, al tuturor mem
brilor de sindicat. In grupele sindicale tre
buie să se dezbată cu regularitate proble
mele calității produselor, iar pe baza propu
nerilor oamenilor muncii să se aplice cu 
operativitate măsuri corespunzătoare.

în legătură cu unele neajunsuri care se 
mai manifestă, s-a subliniat că trebuie 
acordată mai multă atenție reducerii cos
turilor de producție, realizării de economii 
la materii prime, combustibil și energie. 
Sindicatele sînt chemate să atragă în mai 
mare măsură pe oamenii muncii la gospo
dărirea și folosirea cu deosebită grijă a 
materialelor, combustibilului și energiei, să 
combată risipa și lipsa de răspundere în 
folosirea resurselor materiale ale țării, să 
acționeze pentru întărirea ordinii și disci
plinei în toate unitățile. S-a arătat, de ase
menea, că unele sindicate nu au manifestat 
suficientă exigență în adoptarea de către 
organele de conducere colectivă a măsuri
lor privind realizarea în termen a investi
țiilor, atingerea la timp a parametrilor 
proiectați. Toate acestea își au originea in 
făptui că nu peste tot s-a statornicit un cli
mat de muncă responsabilă și exigentă.

Participanții au menționat că neajunsu
rile manifestate în agricultură demonstrează 
că nici sindicatele nu au acționat cu hotă- 
rîre pentru întărirea peste tot a ordinii și 
disciplinei, a responsabilității în muncă. 
Pentru înfăptuirea revoluției agrare a fost 
subliniată necesitatea ca organele sindicale 
din unitățile agricole de stat să pună în 
centrul activității lor mobilizarea tuturor 
lucrătorilor pentru sporirea producției ve
getale și animale, realizarea programelor 
de îmbunătățiri funciare și de combatere 
a eroziunii solului, de modernizare și utili
zare judicioasă a parcului de mașini agri
cole, cultivarea tuturor suprafețelor libere 
existente.

A fost reliefată necesitatea ca organele 
și organizațiile de sindicat din industrie, 
agricultură și celelalte sectoare de activi
tate să acționeze pentru ridicarea continuă 
a pregătirii și perfecționării profesionale a 
tuturor categoriilor de oameni ai muncii. 
S-a cerut ca organele sindicale să aibă mai 
multă grijă pentru integrarea profesională 
a tinerilor în producție, să asigure toate 
condițiile pentru ca practica în producție 
să contribuie la însușirea temeinică a me
seriei.

Delegații s-au angajat, în numele mem
brilor de sindicat pe care-i reprezintă, să 
muncească neobosit pentru creșterea sub
stanțială a contribuției lor la dezvoltarea 
impetuoasă a forțelor de producție, la per
fecționarea organizării producției și a mun
cii, folosirea mal deplină a capacităților de 
producție și a forței de muncă, la creșterea 
eficienței întregii activități economice.

Lucrările Secțiunii privind activi
tatea sindicatelor în mobilizarea 
oamenilor muncii la introducerea 
progresului tehnic, dezvoltarea 
activității de invenții și inovații și 
a creației științifice și tehnice de 
masă la care au ParticiPat 326 delegați 
și invitați, au fost conduse de tovarășul 
Pavel Ștefan, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Au luat cuvîntul 59 tovarăși — muncitori, 
activiști ai sindicatelor, tehnicieni, cercetă
tori, proiectanți din diferite domenii de 
specialitate, ingineri, economiști. Inventa
tori și inovatori.

Participanții la dezbateri și-au exprimat 
totala adeziune și prețuire față de ideile 
și orientările de excepțională însemnătate 
cuprinse în magistrala expunere rostită la 
congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
document de înaltă valoare programatică 
pentru activitatea de viitor a sindicatelor.

S-a reliefat faptul că succesele remarca
bile obținute în cincinalul 1976—1980, în 

creșterea potențialului productiv și tehni- 
co-științific, în ridicarea nivelului de trai 
material și spiritual al oamenilor muncii, 
în perfecționarea conducerii economico-so- 
ciale și dezvoltarea democrației socialiste, 
sînt indisolubil legate de clarviziunea știin
țifică a partidului, de gindirea novatoare 
a secretarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorii au arătat că la rezultatele ob
ținute în cincinalul trecut o contribuție 
însemnată a adus-o acțiunea de creație 
științifică și tehnică de masă care se des
fășoară în cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României", la edițiile I și a Il-a 
participînd aproape 3,6 milioane de oameni 
ai muncii, care au realizat circa 300 000 so
luții științifice și tehnice, cu o eficientă 
economică de aproape 30 miliarde lei. “

în cursul dezbaterilor s-a subliniat, în 
același timp, că în acțiunea de promovare 
a progresului tehnic în producție se afirmă 
cu tot mai multă vigoare mișcarea inventa
torilor și inovatorilor, condusă de sindicate. 
O dovadă în acest sens o constituie faptul 
că numai în cincinalul trecut s-au înregis
trat peste 35 000 invenții și inovații, cu o 
eficiență economică de peste 12 miliarde 
Iei. în acest context, s-a relevat rolul ce 
revine sindicatelor în atragerea de noi oa
meni ai muncii la creația tehnică de masă, 
la introducerea de noi tehnici, asimilarea 
de produse noi, mecanizarea și automatiza
rea proceselor de producție, realizarea de 
mașini și utilaje prin autodotare, valori
ficarea superioară a resurselor naturale, re
ducerea consumurilor specifice, economisi
rea de materii prime, materiale, combusti
bili și energie.

Cei care au luat cuvîntul s-au referit la 
creșterea tot mai puternică a rolului cer
cetării științifice în modernizarea produc
ției, in dezvoltarea mai rapidă a bazei de 
materii prime, utilizarea de noi surse de 
energie, scurtarea ciclului cercetare-proiec- 
tare-producție ș.a. Ei au supus, totodată, 
atenției o serie de probleme legate de pro
paganda tehnico-economică, de populariza
rea și răspindirea prin diferite acțiuni de 
masă a celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii. în intervențiile lor, mai mulți vor
bitori au criticat sindicatele, cît și organele 
de conducere colectivă pentru faptul că nu 
au reușit să folosească cu eficiență sporită 
mijloacele și formele de care dispun, pen
tru a asigura participarea mai activă a ma
selor la creația științifică și tehnică de 
masă. S-a arătat, astfel, că în multe între
prinderi cercurile tehnice nu sînt mobilizate 
în suficientă măsură, se tergiversează apli
carea în producție a unor lucrări tehnice 
valoroase, iar unele acțiuni, cum sînt se
siunile tehnlco-științifice, simpozioanele, 
dezbaterile, consfătuirile, nu se finalizează 
în toate cazurile cu rezultatele scontate. A 
fost criticată, de asemenea, insuficienta 
preocupare pentru fundamentarea și finali
zarea ideilor originale, pentru sprijinirea și 
stimularea inovatorilor, pentru reducerea 
perioadei dintre înregistrarea unei inovații 
și aplicarea ei.

Pentru îmbunătățirea activității sindica
telor în mobilizarea oamenilor muncii la 
introducerea progresului tehnic, dezvoltarea 
activității de invenții și inovații și a crea
ției științifice șl tehnice de masă s-au fă
cut numeroase propuneri. Cele mai multe 
dintre ele se referă la îmbunătățirea acti
vității sindicatelor și a consiliilor oameni
lor muncii pentru a asigura dezvoltarea în 
continuare a mișcării inventatorilor și ino
vatorilor, la simplificarea circuitului de a- 
vizare a propunerilor de invenții și inova
ții, la acoperirea cheltuielilor pentru docu
mentare, executare și experimentare a pro
totipurilor. Alte propuneri se referă la 
scurtarea ciclului de cercetare-proiectare- 
producție, la editarea de publicații periodi
ce la nivel de ramură și subramură pentru 
popularizarea celor mai valoroase lucrări 
de creație științifică și tehnică, la mărirea 
tirajului unor publicații tehnice, organiza
rea de schimburi de experiență, consfătuiri 
la nivel de ramură sau interjudețean, pe. 
probleme de creație tehnică, reînființarea 
cabinetelor tehnice la nivel de unități eco
nomice, instituirea unui sistem organizat de 
stimulare morală a celor ce realizează lu
crări valoroase.

în propunerile făcute s-a insistat ca pre
sa centrală, locală și radioteleviziunea să 
acorde un spațiu mai mare popularizării 
celor mai valoroase lucrări tehnice, inven
țiilor și inovațiilor.

Participanții din cadrul secțiunii și-au 
manifestat hotărirea de a-și spori în con
tinuare contribuția la progresul tehnic, la 
introducerea tehnicii noi în toate ramurile 
economiei naționale, de a dezvolta mai 
mult activitatea de invenții și inovații, de 
a participa activ la acțiunea de creație ști
ințifică și tehnică, s-au angajat ferm de a 
milita neabătut pentru aplicarea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea al parti
dului, a sarcinilor puse în fața sindicatelor 
de documentele Congresului sindicatelor.

Lucrările secțiunii privind sar
cinile ce revin sindicatelor pentru 
creșterea nivelului de trai, ridi
carea continuă a calității vieții și 
îmbunătățirea activității de pro
tecție! a muncii, <»• au p«rtfctoat 
500 delegați și invitați, au fost conduse de 
tovarășul Ștefan Korodi, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R.

în cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 50 
de tovarăși — reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale, conducători de în
treprinderi industriale și unități agricole, 
președinți ai uniunilor sindicatelor pe 
ramuri, de consilii județene, municipale si 
orășenești ale sindicatelor, de comitete ale 
sindicatelor, muncitori, tehnicieni, ingineri, 
lucrători din unități comerciale, medici, di
rectori de stațiuni balneoclimaterice.

în cuvîntul lor. vorbitorii și-au exprimat 
deplina aprobare Si via satisfacție față de 
magistrala expunere făcută de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la deschiderea lucrărilor congre
sului. apreciind. în unanimitate, că aceasta 
constituie un document de o deosebită 
valoare teoretică și practică în activitatea 
pe care sindicatele o vor desfășura în viitor, 
în vederea transpunerii neabătute în viață 
a hotărîrilor adoptate de Congresul al 
XII-lea al P.C.R., a obiectivelor Programu- 
lui-directivă de creștere a nivelului de trai 
în cincinalul 1981—1985 și ridicare continuă 
a calității vieții.

Dezbaterile au relevat contribuția sindi
catelor la înfăptuirea politicii partidului și 
statului de ridicare continuă a bunăstării 
poporului nostru, care își găsește cea mai 
concludentă ilustrare în realizările obținute 
în cincinalul 1976—1980. în creșterea veni
turilor tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii și a puterii de cumpărare. în îm
bunătățirea condițiilor de locuit, de muncă 
și odihnă, a stării de sănătate a populației.

în dezbateri s-a arătat că. în perioada ce 
a trecut de la congresul din aprilie 1976, 
sindicatele. împreună cu organele de con
ducere colectivă din întreprinderi, centrale 
și ministere, au acționat pentru asigurarea 
unor condiții normale de lucru, fără riscul 
îmbolnăvirii șl accidentării îq muncă, sub- 
liniindu-se că s-a exercitat mai sistematic 
controlul asupra respectării normelor de 
protecție și igienă a muncii. O atenție deo
sebită s-a acordat îmbunătățirii stării de 
sănătate a personalului muncitor, dezvoltă
rii activității cantinelor, microcantinelor. 
gospodăriilor anexă, mai bunel organizări 
a activității căminelor muncitorești, creșe- 
lor și grădinițelor de copil.

Vorbitorii au subliniat atenția acordată 
organizării odihnei și tratamentului celor ce 
muncesc, perfecționării activității de con
trol al oamenilor muncii, cunoașterii și res
pectării legislației muncii.

Totodată, participanții la discuții au ana
lizat în spirit critic și autocritic neajunsu
rile ce s-au manifestat în domeniul social. 
Astfel, s-a arătat că se acționează insufi-' 
cient pentru prevenirea accidentelor de 
muncă și îmbolnăvirilor profesionale, cu
noașterea de către toți muncitorii a nor
melor de tehnica securității și de igiena 
muncii, că nu este antrenat întregul activ 
obștesc al sindicatelor în această activitate. 
Au fost criticate organele de conducere co
lectivă ale unor unități economice și or
ganizațiile sindicale respective pentru 
neasigurarea condițiilor normale de lucru la 
toate locurile de muncă. ■

în ceea ce privește starea de sănătate a 
colectivităților din întreprinderi, s-a arătat 
că unii indicatori de morbiditate se mențin 
la un nivel nesatisfăcător, ca urmare a unor 
lipsuri în acordarea asistenței medicale. în 
context, s-a criticat faptul că se mai men
țin anumite neajunsuri în folosirea bilete
lor de tratament și odihnă, în calitatea ser
viciilor prestate de către stațiunile de pro
fil. S-au făcut propuneri pentru o mai ju
dicioasă repartizare a biletelor de odihnă 
,și tratament, potrivit solicitărilor persona
lului muncitor din întreprinderi, cît și pen
tru aplicarea unor măsuri eficiente în ve
derea folosirii lor integrale.

în domeniul controlului oamenilor mun
cii s-a cerut sindicatelor să organizeze sis

tematic și diferențiat instruirea echipelor, 
să intervină mai ferm pentru finalizarea 
propunerilor, cuprinderea în control a tu
turor sectoarelor de activități prevăzute de 
lege. Vorbitorii au criticat lipsa de recep
tivitate a unor conducători de unități con
trolate față de propunerile făcute de mem
brii echipelor de control. Referiri critice au 
fost formulate, de asemenea, în legătură 
bu modul în care se urmărește, în unele 
întreprinderi, realizarea prevederilor con
tractului colectiv de muncă și se aplică dis
pozițiile legislației muncii.

Pe linia protecției muncii s-a relevat ne
cesitatea ca organizațiile și organele sindi
cale, împreună cu organele colective din u- 
nități, să acționeze cu mai multă răspun
dere pentru eliminarea factorilor nocivi de 
la locurile de muncă, pentru îmbunătățirea 
instructajului și luarea tuturor măsurilor 
de prevenire a accidentelor. In acest sens, 
mai mulți vorbitori au făcut propuneri de 
îmbunătățire a calității echipamentului de 
protecție și de lucru, de intensificare a ac
țiunilor de propagandă în domeniul pro
tecției muncii.

Referindu-se la necesitatea reducerii îm
bolnăvirilor, mai mulți vorbitori au făcut 
propuneri de creștere în continuare a ac
cesibilității și îmbunătățirii asistenței me
dicale acordate persoanelor încadrate în 
muncă, de întărire a controlului sindicate
lor pe linia acordării și plății concediilor 
medicale.

Vorbitorii s-au referit pe larg la necesi
tatea ca sindicatele să acționeze permanent 
pentru mai buna organizare și funcționare 
a căminelor, creșelor, grădinițelor și a can
tinelor, precum și pentru realizarea la timp 
și integral a planului investițiilor cu ca
racter social.

Alte propuneri s-au referit la intensifi
carea activității de popularizare ,a legilor, 
în scopul cunoașterii și respectării lor de 
către personalul muncitor din întreprinderi 
și instituții.

Exprimînd voința membrilor de sindicat 
care le-au încredințat mandatul de a parti
cipa la acest forum, delegații s-au angajat 
să muncească cu pasiune și spirit de ab
negație pentru înfăptuirea prețioaselor in
dicații date sindicatelor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, a prevederilor Programului-dl- 
rectivă de creștere a nivelului de trai în 
perioada 1981—1985, de ridicare continuă a 
calității vieții, a hotărîrilor Ce vor fi adop
tate de Congresul U.G.S.R.

Lucrările Secțiunii pentru dezba
terea sarcinilor ce revin sindica
telor in domeniul activității poli
tice, cultural-educative, sportive și 
turismului de masă aU £ost «>ndusede 
Aurel Duca, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

La lucrările secțiunii au participat 510 de
legați și invitați.

Au luat cuvîntul 58 tovarăși — mun
citori, tehnicieni, ingineri, activiști ai sindi

catelor, directori de case de cultură, cluburi 
și biblioteci, oameni de artă și cultură, ca
dre didactice.

Participanții la dezbateri și-au exprimat 
aprobarea și adeziunea unanimă, entuziastă 
față de cuvîntarea de inestimabilă valoare 
teoretică și practică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită la înaltul forum al sin
dicatelor.

Totodată, a fost afirmat acordul deplin 
față de documentele supuse dezbaterii Con
gresului U.G.S.R.

Participanții Ia discuții și-au exprimat 
sentimentele de mîndrie patriotică generate 
de realizările cincinalului recent încheiat, 
care se adaugă marilor împliniri ale socie
tății noastre din ultimii 16 ani, asupra că
rora este proiectată luminoasa personalitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

în anii care au trecut de la precedentul 
Congres al sindicatelor, au subliniat vorbi
torii, oamenii muncii din patria noastră au 
obținut, sub conducerea partidului, rezultate 
remarcabile nu numai în domeniul produc
ției materiale, ci și în acel al vieții spiri
tuale, in dezvoltarea și intensificarea acti
vității educaționale, în creșterea conștiinței 
socialiste și a combativității revoluționare 
a maselor, în formarea omului nou, con
structor conștient și devotat al societății so
cialiste. In această perioadă, sindicatele au 
organizat și desfășurat ample activități po
litico-educative în sprijinul realizării sarci
nilor de producție, îmbunătățirii calității 
produselor, sporirii eficienței economice, 
aplicării consecvente a mecanismului eco

nomico-financiar, a autogestiunii și autocon- 
duceril muncitorești.

A fost evidențiată, totodată, preocuparea 
sindicatelor pentru ridicarea nivelului poli
tico-ideologic al tuturor membrilor de sin
dicat. organizînd învâțămîntul politico-ideo
logic de masă, care cuprinde peste 2,5 mili
oane cursanți. S-a reliefat rolul dinamizator, 
de importanță deosebită, al Festivalului na
țional „Cîntarea României", organizat din 
inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
ca cel mal adecvat cadru de dezvoltare a 
conștiinței socialiste, a creativității tehnico- 
științifice, a imensului potențial creator și 
de interpretare al artiștilor profesioniști și 
amatori, al întregului popor.

O problemă importantă care a făcut obiec
tul dezbaterilor purtate a fost aceea a nece
sității continuei dezvoltări a activității de 
educație fizică, turism, sport de masă și de 
performantă în rîndurile oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, menită să con
tribuie la fortificarea sănătății, călirea or
ganismului, recrearea și petrecerea utilă și 
în chip educativ a timpului liber, la afir
marea prestigiului sportului românesc in 
lume.

Sindicatele din întreprinderi și Instituții 
au sprijinit efectiv asociațiile și cluburile 
sportive pentru a desfășura, cu continuitate, 
o susținută activitate de antrenare a mase
lor largi de oameni ai muncii și a membri
lor lor de familie la practicarea în mod sis
tematic, în cadrul competiției șportive na
ționale „Daciada", a exercițiilor fizice și 
sportului.

în domeniul activității sportive de perfor
manță s-a solicitat ca sindicatele, asociațiile 
și cluburile sportive să se preocupe mai 
mult de consolidarea unor unități sportive 
puternice, care să asigure pregătirea unor 
sportivi competitivi pe plan intern și inter
național. să organizeze cu forme eficiente 
munca politică și de educare a sportivilor in 
spiritul normelor eticii și echității socialis
te, al moralei comuniste, în spiritul dragostei 
și dăruirii pentru patrie.

Reafirmînd profunda adeziune la princi
piile ideologice ale partidului nostru și la 
însușirea integrală a înaltelor valori morale 
promovate de acesta, participanții la dezba
teri au analizat modalitățile prin care sin
dicatele s-au Integrat în Festivalul național 
„Cîntarea României", contribuind substan
țial la buna Iul desfășurare.

In acest context, a fost reliefată preocu
parea organelor și organizațiilor sindicale 
pentru intensificarea muncii politice, pentru 
popularizarea, explicarea și aplicarea de că
tre oamenii muncii a ideilor teoretice și 
practice cuprinse in istoricele documente ale 
celui de-al XII-lea Congres al partidului, 
în operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
principiilor novatoare care călăuzesc poli
tica internă și externă a partidului și sta
tului nostru.

Ținînd seama de imperativul major al 
concentrării eforturilor întregului nostru po
por pentru îndeplinirea la timp și in cele 
mai bune condiții a prevederilor noului 
plan cincinal, situat sub semnul calității și 
eficienței, vorbitorii au insistat asupra fap
tului că este necesar ca sindicatele, în strin- 

să conlucrare cu consiliile oamenilor mun
cii, să orienteze întreaga muncă poli- 
tico-educativă spre mobilizarea oamenilor 
muncii la realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate ÎA între
cerea socialistă.

O deosebită atenție au acordat vorbitorii, 
în cuvîntul lor. activității instituțiilor cul
turale ale sindicatelor — case de cultură, 
cluburi și biblioteci —, subliniind necesita
tea ca și acestea să-și îmbunătățească ra
dical conținutul acțiunilor organizate și să 
le diversifice în funcție de cerințele și pre
ocupările proprii diferitelor categorii socio- 
profesionale, spre a contribui în mal mare 
măsură la perfecționarea pregătirii profe
sionale a oamenilor muncii. în acest sens, 
sindicatele să acționeze cu hotărîre pentru 
creșterea calității și frecvenței manifestări
lor cultural-educative organizate, a gradu
lui lor de atractivitate și interes.

Dînd glas sentimentelor și convingerilor 
care-i animă pe toți membrii de sindicat, 
participanții la lucrările sesiunii s-au anga
jat să muncească cu pasiune și devotament 
pentru îndeplinirea prețioaselor indicații 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pre
vederilor Programului ideologic al partidu
lui, militînd neobosit pentru continua dez
voltare a culturii noastre socialiste, pentru 
formarea omului nou, constructor conștient 
și entuziast al viitorului comunist al Româ
niei.

Lucrările Secțiunii pentru dezba
terea sarcinilor ce revin sindica
telor privind îmbunătățirea acti
vității organizatorice, dezvoltarea 
democrației muncitorești, perfec
ționarea participării reprezentan
ților sindicatelor la activitatea or
ganelor colective de conducere, 
la care au participat 421 delegați și invitați, 
au fost conduse de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Au luat cuvîntul 61 de tovarăși — mun
citori, maiștri, tehnicieni, ingineri, activiști 
ai comitetelor sindicale din întreprinderi și 
unități economice, ai consiliilor orășenești, 
municipale și județene, ai uniunilor pe 
ramuri, cadre de conducere din unităti eco
nomice. reprezentanți ai unor ministere și 
instituții centrale, activiști de partid și 
de stat.

Participanții la dezbateri au dat o înaltă 
apreciere cuvintării rostite în plenul con
gresului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, si-au ex
primat adeziunea totală la tezele si indi
cațiile de inestimabilă valoar4 pe care le 
cuprinde și s-au angajat să acționeze cu 
întreaga capacitate pentru transpunerea lor 
în viață. în vederea creșterii continue a 
aportului sindicatelor la înfăptuirea hotări- 
rilor de însemnătate istorică adoptate la 
Congresul ai XII-lea al Partidului Comunist 
Român. Au fost relevate stima Si conside
rația, dragostea nemărginită pe care clasa 
muncitoare, totalitatea celor peste 7 mili
oane de membri ai sindicatelor — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — 
le nutresc fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al poporului 
nostru.

• Caracteristica principală a discuțiilor a 
constituit-o sublinierea faptului că rezulta
tele obținute de sindicate in îndeplinirea 
rolului pe Care îl au. in viața socială, creș
terea capacității organizatorice. îmbunătă
țirea stilului și metodelor de muncă ale 
acestora se datoresc in mod determinant 
conducerii lor pokiti.ee de către partid, care 
le orientează permanent activitatea in 
consens cu interesele fundamentale ale oa
menilor muncii.

Referindu-se la rolul hotărîtor Pe care îl 
are munca organizatorică în îndeplinirea 
sarcinilor crescinde ale sindicatelor, vorbi
torii au ilustrat, «u numeroase exemple, că 
eficiența acesteia are drept criteriu fun
damental de apreciere aportul concret al 
organelor și organizațiilor sindicale la în
deplinirea planului de producție și a.anga
jamentelor în întrecerea socialista, la îm
bunătățirea condițiilor de muncă și de viată 
ale oamenilor muncii, la ridicarea nivelului 
de conștiință socialistă, de pregătire profe
sională și generală a acestora.

Un loc de seamă l-au ocupat în dezba
teri problemele referitoare la planificarea 
muncii, relevîndu-se că rezultate bune se 
obțin numai în condițiile cînd planurile și 
programele de activitate ale comitetelor sin
dicale. consiliilor teritoriale si comitetelor 
uniunilor Pe ramuri sînt fundamentate pe 
cunoașterea temeinică a sarcinilor cuprinse 
în documentele de partid, de stat si ale 
U.G.S.R.. a cerințelor vieții și cînd conțin 
obiective, măsuri și acțiuni concrete, ter
mene de realizare și responsabilități. Nu
meroși vorbitori au stăruit asupra importan
ței deosebite pe care o au organizarea și 
exercitarea cu exigență, competentă și răs
pundere a controlului îndeplinirii hotăîrî- 
rilor și sarcinilor.

Mutarea hotărîtă a centrului de greutate 
al activității organelor sindicale în între
prinderi Și instituții, la locurile de muncă, 
a făcut obiectul intervențiilor unui mare 
număr de vorbitori, care au subliniat că În
tărirea continuă a rolului grupelor sindi
cale. afirmarea adunărilor acestora ca ade
vărate tribune de dezbatere și decizie mun
citorească reprezintă condiția esențială a 
ridicării nivelului activității de ansamblu a 
sindioatelor.

Participanții au examinat pe larg proble
mele democrației muncitorești și sindicale, 
preocupările pe care trebuie să le aibă or
ganele sindicale pentru întemeierea hotă
rârilor ce le adoptă pe consultarea mase
lor, importanța și necesitatea rezolvării cu 
toată răspunderea a propunerilor pe care 
le fac oamenii muncii, dezbaterea sistema
tică cu activul, cu membrii de sindicat a 
problemelor din fiecare domeniu de activi* 
tate, îmbunătățirea și diversificarea forme
lor și metodelor de strîngere continuă a 
legăturii organelor sindicale cu masele.

In discuții s-a relevat că, în cadrul larg 
democratic al autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii economico-financiare, afir
marea sindicatelor în viața socială, crește
rea prestigiului și autorității lor in rindul 
maselor sint determinate de perfecționarea 
continuă a participării reprezentanților lor 
în organele de conducere colectivă de ila 
toate nivelurile, de aportul concret al aces
tora la adoptarea hotărîrilor și deciziilor, 
la organizarea transpunerii în viață a mă
surilor stabilite. S-a subliniat obligația pe 
care o au președinții comitetelor sindicale, 
în calitate de vicepreședinți ai consiliilor 
oamenilor muncii și de președinți ai adu
nărilor generale ale oamenilor muncii, de 
a acționa cu fermitate pentru ca aceste or
ganisme să funcționeze corespunzător atri
buțiilor ce le sint conferite prin lege, să 
mijlocească participarea efectivă a maselor 
la actul conducerii, la dezbaterea și soluțio
narea tuturor problemelor de importanță 
majoră.

In dezbateri s-a stăruit asupra stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și orga
nizațiilor sindicale, a muncii de selecțio
nare, promovare, pregătire și educare a 
cadrelor sindicale.

Relevînd pe larg experiența pozitivă, re
zultatele bune obținute, participanții la dis
cuții au dezbătut, totodată, în mod critic și 
autocritic lipsurile și neajunsurile ce mai 
există în activitatea organizatorică a sin
dicatelor, au făcut numeroase propuneri. 
S-a relevat că sarcinile sporite ce revin 
sindicatelor în cincinalul calității și efici
enței impun ca organele sindical^ să-și 
perfecționeze continuu formele și metodele 
de activitate, să elimine Cu hotărîre orice 
manifestare de birocratism și formalism, să 
acționeze permanent in rîndul maselor de 
oameni ai muncii.

Lucrările secțiunii au relevat hotărirea 
fermă a participanților de a depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea capacității lor 
de mobilizare a oamenilor muncii, în ve
derea obținerii de rezultate superioare în 
înfăptuirea Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de înaintare a 
României spre comunism.

Desfășurate într-o atmosferă de lucru și 
de înaltă responsabilitate, lucrările Sec
țiunii pentru dezbaterea activită
ții desfășurate de Uniunea Ge
nerală a Sindicatelor din Româ
nia în domeniul relațiilor inter
naționale au evidentiat adeziunea depli
nă a tuturor participanților la politica Parti
dului Comunist Român, apreciind că ea dă 
expresie intereselor vitale ale întregului 
nostru popor de înfăptuire neabătută a Pro
gramului partidului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
tare a țării spre comunism.

șl inain-

Lucrările secțiunii, la care au participat 
peste 300 delegați și invitați, au fost con
duse de tovarășii Petru Despot, membru al 
Comitetului Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R., și de Dobra Tiron, președinte 
al Comitetului Uniunii sindicatelor din co
merț și cooperație.

Cei 45 de vorbitori — muncitori, ingineri 
și tehnicieni, cadre didactice, medicale, .pre
ședinți de comitete sindicale din întreprin
deri industriale, unități agricole, activiști ai 
consiliilor orășenești, municipale și județene 
ale sindicatelor, cadre de conducere și spe
cialiști din Întreprinderi — au relevat în una
nimitate însemnătatea excepțională a expu
nerii de înaltă ținută teoretică și de o deo
sebită importanță practică a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezentată la lucrările congresu
lui, subliniind că ea va constitui un pre
țios îndrumar pentru activitatea de Viitor 
a sindicatelor. Ei și-au exprimat angaja
mentul de a acționa neabătut pentru a ri
dica la un nivel calitativ superior întreaga 
activitate, de a-și spori aportul la vasta 
operă de construcție socialistă, la îmbună
tățirea continuă a condițiilor de muncă și de 
viață ale tuturor oamenilor muncii.

Vorbitorii au exprimat, totodată, acordul 
lor deplin față de raportul Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., de celelalte documente 
prezentate congresului. manifestfndu-și 
hotărirea fermă de a contribui cu toate for
țele și posibilitățile lor la mobilizarea ma
selor de oameni ăi muncii la îndeplinirea 
obiectivelor stabilite la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Insușindu-și în întregime aprecierile șl 
orientările politicii externe a partidului, cu
prinse în istoricele documente ale Congre
sului al XII-lea al P.C.R., în expunerile 
secretarului general al partidului, vorbitorii 
au apreciat că, în perioada care a trecut de 
la ultimul congres, Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România și uniunile sin
dicatelor pe ramuri au desfășurat o activi
tate bogată și fructuoasă pe tărîm interna
țional. dezvoltînd legăturile de prietenie cu 
centrale sindicale naționale și organizații de 
ramură din marea majoritate a țărilor lumii.

Participanții au salutat Orientarea spre 
înțelegere și largă cooperare cu sindicatele 
din alte țări și au cerut să se continue și 
în viitor linia imitații de acțiune în întreaga 
mișcare sindicală mondială. S-a dat o înaltă 
apreciere orientării și eforturilor întreprinse 
de U.G.S.R. pentru dezvoltarea și adincirea 
relațiilor de cooperare și prietenie frățească 
cu organizațiile sindicale din toate țările 
socialiste, îndeosefoi cu cele din țările socia
liste vecine, considerîndu-se că schimburile 
de delegații, întîlnirile consultative, schim
burile de ansambluri artistice, de lectori, 
ziariști și alte acțiuni asemănătoare contri
buie la întărirea prieteniei dintre oamenii 
muncii din aceste țări, in interesul cauzei 
socialismului, progresului și păcii.

Exprimîndu-și satisfacția că relațiile sin
dicatelor noastre cu centrale și organizații 
sindicale din țările în curs de dezvoltare au 
cunoscut o evoluție ascendentă, participan
ții la dezbateri au reafirmat hotărirea de a 
milita pentru lărgirea și adîncirea lor în 
viitor, de a sprijini în continuare organiza
țiile sindicale și mișcările de eliberare na
țională din Africa, Asia și America Latină, 
lupta oamenilor muncii și a popoarelor de 
pe aceste continente împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, a politicii rasiste și de apartheid.

în cadrul lucrărilor secțiunii s-a apreciat 
cu satisfacție că sindicatele noastre întrețin 
relații bune cu multe centrale și organiza
ții sindicale din țările capitaliste, subli- 
niindu-se importanța și necesitatea con
tinuării și în viitor a raporturilor de 
prietenie și conlucrare cu toate sindi
catele de peste hotare, in interesul unei 
bune cunoașteri reciproce, al întăririi 
cooperării și unității de acțiune în rea
lizarea obiectivelor fundamentale comune 
ale celor ce muncesc. Totodată, s-a reco
mandat să se caute și să se folosească for
me cît mai variate și adecvate, de natură 
să ducă la extinderea și adîncirea dialogu
lui, a cooperării și unității de acțiune în 
mișcarea sindicală mondială.

Apreciindu-se activitatea bogată și sus
ținută a U.G.S.R. și a uniunilor pe ramuri 
ale sindicatelor în cadrul Federației Sindi
cale Mondiale și uniunilor Internaționale 
ale sindicatelor, precum și la reuniuni și 
conferințe sindicale internaționale, s-a re
comandat intensificarea eforturilor pentru 
reînnoirea și adaptarea F.S.M. la cerințele 
și dezvoltările noi care au loc în lume.

De asemenea, a fost evidențiată impor
tanța pe care o are activitatea U.G.S.R. 
pentru democratizarea Organizației Inter
naționale a Muncii și sporirea contribuției 
acesteia la înfăptuirea țelurilor pe care și 
le propune Organizația Națiunilor Unite.

Vorbitorii au reafirmat adeziunea deplină 
a sindicatelor, a tuturor oamenilor muncii 
față de politica și de activitatea țării noas
tre pentru oprirea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării generale, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, soluționarea po
litică. pe călea tratativelor, a conflictelor in
ternaționale, lichidarea subdezvoltării și în
făptuirea unei noi ordini economice interna
ționale, democratizarea relațiilor între state.

Participanții la lucrările secțiunii, expri
mînd convingerea că sindicatele din țara 
noastră vor acționa consecvent în sprijinul 
politicii Partidului Comunist Român, s-au 
angajat ferm să sprijine și in viitor acti
vitatea pe plan internațional a U.G.S.R., 
care va continua să-și aducă contribuția la 
întărirea unității de acțiune a mișcării sin
dicale internaționale, la lupta pentru des
tindere, pace și colaborare reciproc avanta
joasă între toate țările și popoarele lumii, 
pentru independență, bunăstare, democrație 
și progres social.

pokiti.ee


SC1NTEIA —miercuri 8 aprilie 1981 PAGINA 5

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar

Alegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist Bulgar îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă adresa cele mai calde felicitări, de a vă ura dumneavoastră, 
comuniștilor bulgari, tuturor oamenilor muncii din Bulgaria prietenă 
succes deplin în realizarea sarcinilor trasate de cel de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist Bulgar, în construirea societății socialiste 
dezvoltate în patria dumneavoastră.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Bulgaria se vor dezvolta și 
întări continuu în spiritul stimei și respectului reciproc, spre binele po
poarelor român și bulgar, în interesul cauzei socialismului, a libertății 
și independenței tuturor națiunilor, a securității, colaborării internațio
nale și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

COTIDIAN
Relatâri ale reporterilor 

și corespondenților „Scînteii"
■ Eveniment la hidrocentrala Sla

tina : se află în probe tehnologi
ce prima turbină bulb de concep
ție și construcție românească. Ea 
are o putere instalată de 13,5 MW, 
Cu astfel de turbine vor fi dotate 
toate cele cinci hidrocentrale ce se 
vor construi pe riul Olt în județul 
cu același nume.

■ In perioada care a trecut din 
acest an, colectivul întreprinderii de 
încălțăminte „Ardeleana" din Alba 
luîia a livrat la export importante 
cantități de produse peste preve
deri. Un succes „croit" pe un ca
lapod pe care îl dorim cit mal du
rabil.

■ Uzina de produse pentru con
strucții din Găești a livrat benefi
ciarilor primele 40 de rezervoare de 
apă destinate Instalațiilor de cap
tare a căldurii solare. Colectivul de 
aici așteaptă noi comenzi. Soare să 
fie I

■ Se împlinesc cinci ani de ctnd 
In comuna Jebel, județul Timiș, a 
început construcția unor spații pen
tru depozitarea produselor agricole 
și aproape trei ani de cînd trebu
iau să fie dote în folosință, dar nu 
s-au dat nici pînă acum. Știți cine-i 
autorul acestui nedorit record în 
materie ? Trustul de construcții In
dustriale Timișoara. Ca să se știe I

■ La întreprinderea de sticlărie 
șl faianță din Sighișoara s-a reali
zat prima instalație mecanizată 
destinată transportului pastei cera
mice prin elevatoare și benzi. Avan
taje : elimină în întregime munca 
fizică și duce la o creștere consi
derabilă a productivității muncii.

■ Incâ de la sfîrșitul anului tre
cut, în comuna Băbana, județul 
Argeș, un stîlp de înaltă tensiune 
are firele trîntite la pămînt, punînd 
în pericol viața celor din jur. Deși 
sesizată, întreprinderea de rețele 
electrice Argeș nu s-a „conectat" 
la rețeaua răspunderii.

■ Constructorii de locuințe din

A apărut
MAGAZIN ISTORIC

nr. 4'1981

t
Programul 1

16.00 Telex

Fotbal-magazln. Rezumatele me
ciurilor Dinamo — Progresul, din 
Campionatul național al diviziei A 
și Liverpool — West Ham United, 
din finala Cupei Ligii engleze 

18,20 Cintec de primăvară — program 
muzical folcloric

18,50 1001 de seri 
19.00 Telejurnal
19,25 Actualitatea economică
19.45 Fapte de eroi ai muncii șl vieții 

socialiste. Biografia succesului
30,05 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori"
31.45 „Muncitorești voințe unite tntr-un 

gind“. Spectacol Uterar-muzical 
dedicat Congresului Uniunii 
rale a Sindicatelor

32,10 Telejurnal

Gene-

Programul 2 

19,09 Telejurnal
19,25 „Mult e dulce șl frumoasă 

ce-o vorbim"
19,50 Buletinul rutier al Capitalei 
20,05 studio T ’81. inițiativa ------

derat și eficientă
20,30 Treptele afirmării
20,55 Din țările socialiste. •

■ mană — Realizări și 
• Itinerar coreean 

21,20 Teleenclclopedla (reluare) 
22,10 Telejurnal

limba

Intre dezl-

R. D. Ger- 
perspectlve

cinema

CAPITOL — 9 ; 
; 15,45 ; 18 ; 20,15, FE- 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 

tiara : LUCEAFĂRUL
14 ; 17 ; 19.45, BUCU- 

9,15 ; 12,30 ; 15,45 ; 19, 
- 8,15 ; ll ; 14 ; 17 ; 20.
DACIA — 9 ; 11,15 ;

• Detectivul : PATRIA — 9 •
11.30 ; 14,15 ; 17 ; 19,45, VICTORIA 
— 9 ; 11,45 : 14,30 ; 17,15 ; 20, TO
MIS - 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• îmi sare (and&ra : SALA MICA 
A PALATULUI — 16 ; 18 ; 20.15.
• Circuit închis : SCALA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.15, FA
VORIT — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Moscova nu crede In lacrimi : 
central - 9 ; 12 Î 16 ; 19.
• Maluala • TIMPURI NOI —
9.30 ; 11,30 î 13,30 ; 15,30 ; 17,30 J 
19,30.
• Stele de iarnă
11,15 ; 13,30 •“ ‘
ROVIAR — 
18 ; 20,15.
• Omul și
8,45 ; 11,30 ; 
REȘTI - 
MELODIA -
• Cuscrii :
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Par și impar : STUDIO — 10 ;
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20, COSMOS — 
15 ; 17,30 ; 19,45.
• Doamna și vagabondul — 9,15 ;

respectă cuvin- 
la înălțime. Șl

animale din 
cu hotărire la 

pășunilor.

Interjude- 
de plată 

speciale

județul Bacău au dat în folosință, 
de la începutul anului și pînă acum, 
peste 700 de apartamente, cu 228 
mai multe decît prevedea planul. 
Constructori care-și 
tul de a fi mereu 
sînt !

■ Crescătorii de 
Prahova au trecut 
îngrijirea și fertilizarea 
Peste tot se muncește cu hărnicie, 
numdi pe cei din Breaza, Colceag 
șl Provița de Sus nu-i vezi deloc. 
Și nu-i bine deloc...

■ La întreprinderea județeană de 
construcții-montaj Vrancea s-a tre
cut la înlocuirea sistemului clasic 
de ventilație, realizat din cărămidă 
normală, cu corpuri ceramice du
blu tubulare. Anual se vor econo
misi circa 800 000 cărămizi. Tot
odată, lucrarea se execută în con
dițiile în care productivitatea mun
cii crește de două ori.

■ Arbitrajul de Stat 
țean Ploiești scoate bun 
Combinatul de oțeluri 
Tirgoviște (o sumă de sute de mii 
de lei), pentru că a livrat întreprin
derilor „1 Mai" Ploiești, „Tractorul"- 
Brașov și altora produse care nu 
corespund prevederilor din contrac
tele încheiate. întrebare : dacă se 
va plăti, din al cui buzunar se va 
plăti ?

■ In fața clădirii P.T.T.R. din Să- 
veni, județul Botoșani, ca și lîngă 
blocurile din apropiere (nr. 12, 15 
șl 16), ca și în apropiere de com
plexul comercial, ca și... in alte 
părți, resturile vegetației din toam
nă mai stăruie și acum, în timp 
ce gazeta de stradă a primăriei 
comunică : „Aprilie — luna cu
rățeniei !". Cînd începe luna apri
lie la Săvenl ?

■ Din cupoanele rămase de la 
croit, colectivul întreprinderii de 
confecții din Brăila confecționează 
mii și mii de cămășuțe pentru co
pii. Economii cu... bucurii.

In Editura politică
□ apărut revista 

„Probleme ale păcii 
și socialismului" 

nr. 12/1980

Tragere Loto 2
Adminlstrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează duminică, 
12 aprilie 1981. prima tragere 
Loto 2 din această lună. Aceeași 
formulă tehnică avantajoasă — 
respectiv trei extrageri a cite 
patru numere. însumînd 12 nu
mere din totalul de 75 — oferă 
participanților noi șanse de ciș- 
tiguri în autoturisme ..Dacia 
1300“ și importante sume de 
bani. Se reamintește că un bilet 
de participare costă numai 10 
lei și poate fi completat fie cu 
o variantă achitată sută la sută, 
fie cu patru vșriante achitate in 
cotă de 25 la sută. Indiferent de 
cota jucată, fiecare variantă are 
drept de ciștig la toate extrage
rile ; de asemenea, se reamin
tește că premiile maxime se pot 
obține și Pe biletele achitate în 
cotă de 25 la sută. în cazul în 
care la categoria respectivă nu 
se omologhează cîștiguri pe bi
lete jucate sută la sută. Agen
țiile Loto-Pronosport continuă 
vînzarea biletelor pînă sîmbătă 
11 aprilie inclusiv.

14,30 ; 16,15 ; Premiul

de dragoste t

- 9 ;
20,15, 

15,30 *

11 ; 12,45 ; 14,30 ; 1
— 18 ; 20 : DOINA.
• Ultima noapte
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;’'15,45 
18 ; 20,15, CULTURAL — 9 ; 11,15
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Contrabandiștii din Rajgrod 
LIRA - 15,30 ; 18 ; 20.
• Confidențe î EXCELSIOR
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
FLAMURA — 9 ; 11 ; 13,15 ;
17,45 ; 20.
• Pruncul, petrolul șl ardelenii 
BUZEȘTI — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Atentatul : EFORIE — 9 ; 11,30 
14 ; 16,30 ; 19.
• întoarcerea lui Hordubal 
DRUMUL SARH — 15,30 ; 18.
• Jandarmul și extratereștrll 
GIULEȘTI - 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30
17,45 ; 20, FLOREASCA — 9 ; 11 
13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
• Castelul din Carpați : AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, 
MODERN - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Lancea de argint : COTROCENI
— 14 ; 16 ; 18 ; 20, ARTA - 9 : 
11,15’ ; 13,30 ; 15 45 ; 18 ; 20.
0 Pirații secolului XX : MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Marfă furată : PACEA - 15,30 ;
17.30 ; 19,30.
• Febra aurului s VOLGA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GLO-

»

CRONICA
Prin Decret prezidențial, tovarășul . 

Laurean Tulai a fost eliberat din 
funcția de adjunct al ministrului in
dustriei metalurgice și numit în 
funcția de ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Ușoare.

Conștiința 
răspunderii

(Urmare din pag. I)
tre participant! erau șomeri sau 
lucrători necalificați ; tineri și 
femei cu salariile înjumătățite ; 
oameni care nu știau să scrie și 
să citească. Dar purtau in inimi 
speranța intr-un viitor fericit. 
Speranța că o nouă clasă mun
citoare, cu o nouă conștiință po
litică și socială, cu o nouă etică 
și un nou spirit constructiv se 
naște in România.

Ii priveam pe participanta de 
acum, in aceste zile de primă
vară ale anului 1981, la lucrările 
Congresului sindicatelor. Neștiu
torii de carte, tinerii si femeile 
cu salariile înjumătățite nu-s 
decit o tristă amintire. Dar e 
bine să-i evocăm, pentru a sub
linia ce am realizat și pe acest 
plan, in numai 36 de ani de is
torie nouă. Da, o nouă clasă 
muncitoare, cu o nouă conștiință 
politică și socială, cu o nouă 
etică și un nou spirit construc
tiv s-a format in România so
cialistă I

Sînt prezenți, in sala Congre
sului sindicatelor, reprezentanții 
celor cărora le revine misiunea 
istorică de a realiza viitorul de 
aur al patriei. Sînt 2 029 de dele
gați, care ii reprezintă pe oa
menii muncii din industrie, din 
construcții și transporturi, din 
agricultură și industria alimen
tară, din comerț și cooperație, 
din invățămint, cercetare știin
țifică, instituții de cultură, uni
tăți sanitare. Dintre aceștia, peș
te o mie nici nu se născuseră in 
ianuarie 1945. Iar 800 aveau sub 
14 ani. Unul dintre ei este Du
mitru Hincu. Are 29 de ani. A' 
absolvit școala profesională de 
specialitate. Este muncitor de 
înaltă clasă și lucrează intr-o 
foarte modernă unitate a indus
triei românești : Combinatul si
derurgic ’ din Galați. Sau Geor- 
geta Cojocaru, de la întreprin
derea de transporturi auto din 
Suceava. A absolvit liceul și a 
fost încadrată intr-un avanpost 
al viitorului apropiat : este ope
ratoare la calculatorul electro
nic. Sau Ion Văduva, președin
tele comitetului sindicatului din 
cadrul întreprinderii „Tractorul" 
din Brașov. Este un „caz tipic" 
pentru drumul muncitorului de 
azi : a absolvit școala profesio
nală ; apoi liceul seral; după 
căre și-a perfecționat pregătirea 
profesională, devenind maistru. 
Învățătura este drumul firesc pe 
care au urcat, din treaptă in 
treaptă, spre cele mai înalte 
cote ale profesiei, și Zoltan Fa- 
luvegi, de la întreprinderea de 
mașini textile dip Tg. Mureș, și 
Francisc Triebel, de la Intre-, 
prinderea de construcții-montaj 
din Arad, și Virginica Drăgaa, 
de la întreprinderea de prelu
crare a aluminiului din Slatina.

O generație nouă ridică, așa 
cum este firesc, probleme noi. 
„De la tribuna congresului nos
tru — relevă maistrul electro
mecanic Ilie Diaconu, președin
tele comitetului sindicatului de 
la întreprinderea minieră Vul
can — secretarul general al 
partidului ne-a adresat chema
rea însuflețitoare de a face to
tul pentru a promova un spirit 
nou, o calitate nouă în toate do
meniile dfi activitate, de a mun
ci fără răgaz pentru deplina va
lorificare a tuturor forțelor con
structive ale societății noastre. 
Este aceasta o îndatorire de o- 
noare a sindicatelor. Desigur, 
trebuie să ținem seama de fap
tul că acționăm in condiții cu 
totul noi. Iată, în mina Vulcan 
lucrează astăzi 4 500 de oameni. 
Peste 2 500 dintre aceștia nu au 
împlinit incă 30 de ani. Circa 
600 au absolvit liceul ; peste 
1 000 urmează în prezent cursu
rile liceului seral. Este evident 
faptul că în condițiile unor 
transformări profunde pe pla
nul pregătirii profesionale, al 
gîndirii și conștiinței sociale se 
formează oameni cu un larg 
orizont de cunoaștere, capabili 
să înțeleagă mai bine legile dez
voltării sociale, problemele ac
tuale și de perspectivă, să con
ducă întreprinderile, să partici
pe activ la soluționarea unor 
probleme dintre cele mai com
plexe.

In sala Congresului sindicate
lor, 2 029 de delegați participă la 
o însuflețitoare dezbatere des
pre prezent și viitor. Vor fi a- 
doptate importante hotărîri ce 
izvorăsc din sarcinile trasate de 
partid, din orientările și indica
țiile date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din obiectivele cin
cinalului calității și eficienței. 
Va fi trasat un nou drum de 
muncă, de susținute eforturi 
creatoare, de importante înfăp
tuiri. Un drum pe care se vor 
afirma cu forță rolul și acțiu
nea sindicatelor, sub conducerea 
partidului, in noua etapă de e- 
dificare socialistă a patriei noas
tre.

RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 j 
20,15.
• Iancu Jianu zapciul, Iancu. 
Jianu haiducul : VIITORUL —
15.30 ; 19.
• Șantaj î MUNCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
• Capcana mercenarilor : POPU
LAR — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
• Vagabondul : FERENTARI —
10.30 ; 15,30 ; 18,30.
• Fata morgana ; FLACARA —
15.30 ; 17,30 ; 19,30.
• Burebista : PROGRESUL —
15,30 ; 19.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
sala Dalles : Retrospectiva Gheor
ghe Șaru, pictură ; Retrospectiva 
Boris Caragea, sculptură (din 
10 IV) ; sala Arghezi : Grafică ori
ginală Ernst Ludwig Kirchner 
(R.F.G.).
• Muzeul colecțiilor de artă : Ex
poziția artiștilor plastici din Re
publica Socialistă România și 
R. P. Bulgaria.
■ Galeriile Cățninuiui artei 
(parter) : Florin Ciubotaru, desen ; 
(etaj) : Fiorin Maxa, pictură-

CONGRESUL AL XVI-LEA AL PARTIDULUI
COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA. — Trimisul Agerpres, 
Constantin Prisăcaru, transmite : 
Marți- au continuat, la Praga, lucră
rile celui de-al XVI-lea Congres al 
P. C. din Cehoslovacia.

Lubomir Strougal, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.C., președintele 
Guvernului Federal al R. S. Ceho
slovace, a prezentat raportul „Direc
țiile principale ale dezvoltării econo
mice și sociale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace în anii 1981—1985".

Au continuat dezbaterile pe margi
nea documentelor aflate pe ordinea 
de zi a congresului. Vorbitorii au 
făcut bilanțul realizărilor organiza
țiilor de partid și colectivelor de oa
meni ai muncii care le-au încredin
țat mandatul, subliniind importanța 
documentelor prezentate la Congres 
pentru activitatea întregului partid 
de stabilire a programului complex, 
de perspectivă al dezvoltării politice, 
economice, sociale și spirituale a so
cietății cehoslovace.

în luările de cuvînt au fost abor
date aspecte multiple ale construc-

Mesajul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe și tovarăși.
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, al în
tregului popor român, transmitem 
delegaților la cel de-al XVI-lea Con
gres al Partidului Comunist din Ceho
slovacia. tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din Republica Socia
listă Cehoslovacă un cald salut to
vărășesc. un mesaj de prietenie și 
solidaritate comunistă, precum si 
urări de succes lucrărilor Congresu
lui dumneavoastră.

Comuniștii. întregul popor român 
cunosc și dau o înaltă apreciere ac
tivității creatoare desfășurate de oa
menii muncii din Cehoslovacia, reali
zărilor pe care le-au obținut — sub 
conducerea Partidului Comunist — în 
construcția socialistă a tării. în dez
voltarea economiei, științei și culturii, 
în asigurarea bunăstării materiale si 
spirituale. Sîntem convinși că prin 
înfăptuirea hotăririlor pe care ac
tualul congres le va adopta. Ceho
slovacia prietenă va obține noi și 
importante progrese pe calea edifi
cării socialismului, a ridicării nive
lului fie trai al poporului.

Apreciem, cu satisfacție, că relații
le tradiționale de prietenie si colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre se dezvoltă continuu, 
pe baza principiilor socialismului ști
ințific, a deplinei egalități, stimei și 
respectului reciproc.

O contribuție hotărîtoare la dezvol
tarea raporturilor româno-cehoslova- 
ce au adus întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășul Nicolae Ceausescu și 
-tovarășul. Guștav Husak, .-care- au dat 
de fiecare dată, noi impulsuri colabo
rării multilaterale dintre partidele Si 
statele noastre, spre binele ambelor 
popoare, al cauzei generale a socia
lismului. colaborării și păcii în lume.

sută, fată 
planificat, 
domeniile 
rezultatul 
a clasei

Dragi tovarăși.
Sub conducerea partidului Comunist 

Român, poporul român a obținut 
succese remarcabile pe calea edifi
cării noii orînduiri. în dezvoltarea în 
ritm înalt și modernizarea forțelor 
de producție, ridicarea eficientei eco
nomice. înflorirea științei. învătămîn- 
tului, artei și culturii. în ridicarea 
nivelului său de trai. Planul cincinal 
1976—1980 s-a încheiat cu rezultate 
bune ; producția netă a crescut, anual 
cu 10 la sută, iar producția agricolă 
cu 5 la sută. Pe baza progreselor ob
ținute în dezvoltarea economiei na
ționale. a crescut bunăstarea generală 
a poporului, retribuția reală înregis- 
trînd o creștere de 29 la 
de 18—20 la sută cit fusese 
Succesele obținute în toate 
construcției socialiste sînt 
muncii pline de abnegație _ 
muncitoare, a întregului nostru popor, 
al înfăptuirii neabătute a Doliticii 
partidului, bazată pe aplicarea adevă
rurilor generale ale socialismului ști
ințific. a concepției materialist-dia- 
lectice și istorice la condițiile con
crete din România. In prezent, strins 

. unit în jurul Partidului Comunist, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. întregul nostru 
popor a trecut la realizarea cincinalu
lui 1981—1985. la înfăptuirea obiecti
velor celei de-a doua etape a Progra
mului de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism.

Acționînd neabătut pentru desfășu
rarea cu succes a întregii obere de

v r e e a
Timpul probabil pentru 9, 10 șl 11 apri

lie. In tară: Vremea va fi relativ caldă, 
cu cerul variabil, mal mult senin in pri
mele nopți. Cu totul Izolat, vor cădea 
ploi slabe în zonele de deal șl de mun
te. Vlntul va sufla slab pînă la mode-

• Galeria Simeza : Geta Brătescu, 
grafică.
a Galeriile Orizont : Gheorghe 
Tiutin, ceramică ; (Atelier 35) : 
Manuela Ioanld, pictură.
a Galeria Galateea : Marinela 
Măntescu, pictură.
a Galeria Eforie : Vastle Rădea- 
nu, ceramică sculpturală.
a Galeria Cenaclu : lolanda Cojan, 
pictură.
a Galeria de artă a municipiului 
București ; Traian Brădean, 
pictură.
a Galeria de artă industrială „Âr- 
tind“ ; Expoziția „Sticlă și lumină 
— abajururi".

19,30 ;
Fata din Andros

„George Enescu" 
artă al R.S.R.) : 

.Vocația uni- 
românesc". 
de

• Teatrul Național (sala mică) : 
Filumena Marturano 
(sala Atelier) :
— 17.
• Filarmonica 
(la Muzeul de 
Cicluri in premieră „ 
versală a folclorului 
Concerte comentate de Viorel 
Cosma. Dirijor ; Ludovic Baci — 
18. 

țieî socialiste în Cehoslovacia, sarci
nile economice ale noii etape, pro
bleme legate de perfecționarea ra
porturilor sociale, creșterea rolului 
conducător al P.C. din Cehoslovacia 
în întreaga viată a țării.

De la tribuna înaltului for al co
muniștilor, delegații au exprimat ho- 
târirea comuniștilor, a întregului po
por de a 
gie pentru 
în viată a 
bilite de 
continuu 
planurile

Oaspeți 
salutul partidelor pe care le repre
zintă și au înmînat mesaje.

Conducătorul delegației partidului 
nostru, tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a înmînat ce
lui de-al XVI-lea Congres al P. C. 
din Cehoslovacia mesajul Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

acționa cu întreaga ener- 
trânspunerea consecventă 
obiectivelor ce vor fi sta- 
congres, pentru progresul 
al Cehoslovaciei pe toate 

construcției socialiste.
de peste hotare au adus

construcție socialistă, partidul și sta
tul nostru desfășoară. totodată, o 
largă activitate internațională, parti
cipă activ la soluționarea probleme
lor majore de care depind pacea si 
securitatea popoarelor. întărirea în
crederii și colaborării Intre națiuni, 
în acest spirit. întărim continuu co
laborarea si solidaritatea cu toate 
țările socialiste, acționăm permanent 
pentru lărgirea relațiilor cu țările în 
curs-de dezvoltare, cu țările neali
niate. extindem, in spiritul co
existenței pașnice, raporturile cu 
toate țările lumii. La baza raporturi
lor noastre externe situăm ferm 
principiile deplinei egalități in drep
turi, respectului independentei si su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, 
principii care se bucură de o largă 
recunoaștere Pe arena internațională.

Considerăm că, în condițiile inter
naționale de azi, cînd există grave 
pericole la adresa păcii și indepen
denței popoarelor, trebuie făcut totul 
pentru soluționarea tuturor proble
melor dintre state, numai și numai pa 
calea pașnică, a tratativelor.

Partidul Comunist Român. Româ
nia socialistă acordă o atentie deo
sebită problemelor edificării unei 
securități reale pe continentul nos
tru si acționează cu toată fermita
tea pentru încheierea cu succes a 
reuniunii de la Madrid, pentru con
vocarea unei conferințe pentru în
credere și dezarmare pe continent 

Partidul si poporul nostru mili
tează neabătut pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru trecerea neintîr- 
ztată la dezarmare si. în primul rind. 
Ia dezarmare nucleară, pentru opri
rea instalării de noi rachete pe con
tinentul european. Ne pronunțăm 
ferm pentru lichidarea stării de sub
dezvoltare în care se mai află o mare 
carte a omenirii, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice Interna
tionale, a unor relații democratice 
între state, 'bazate pe deplină ega
litate si echitate.

România este ferm hotftrîtă ca, îm
preună cu țările socialiste, cu forțe
le progresiste si antiimperialiste de 
pretutindeni, să-și aducă și în vii
tor Întreaga contribuție la cauza pă
cii si destinderii, a colaborării și in
dependentei popoarelor, la făurirea 
unei lumi mai bune și mal drepte. 
Partidul Comunist Român va dezvol
ta continuu relațiile sale cu parti
dele comuniste si muncitorești, cu 
partidele socialiste șl soclal-democra- 
te. cu partidele de guvemămint și 
alte forte democratice, cu mișcări de 
eliberare națională, in spiritul stimei 
si respectului reciproc, al dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora de 
sine stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară.

în încheiere, vă urăm, Încă o dată, 
dragi tovarăși, succes deplin în des
fășurarea lucrărilor Congresului, noi 
și tot mal mari înfăptuiri pe calea 
socialismului, a bunăstării si ferici
rii poporului cehoslovac.

Trăiască prietenia și colaborarea 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre I

Să se întărească șl adincească 
colaborarea și solidaritatea partide
lor comuniste și muncitorești, a tu
turor forțelor revoluționare, demo
cratice. antiimperialiste 1

Trăiască pacea și colaborarea în 
întreaga lume I

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

rat. în primele dimineți, local, se va 
produce ceață. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse Intre zero și 10 grade, 
12olat mâi coborîte In Transilvania, Iar 
cele maxime intre 15 șl 25, Izolat mal ri
dicate. în București : Vremea va tl re
lativ caldă, cu cer variabil, mal mult 
senin noaptea și dimineața. Vînt slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 3 șl 6 grade, Iar cele maxime între 
22 șl 25 grade. (Cornellu Pop, meteoro
log de serviciu).

D Opera Română : Evghenl One- 
ghin — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgurea- 
nu) : Orașul viitorului — 19,36 ; 
(sala Grădina Icoanei) : Judecată 
in noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Să Îmbrăcăm pe 
cel gol — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Mlrtiala — 
20.
• Teatrul de comedie : Spectacol 
susținut de Teatrul muzical din 
Ploiești „Șah mat la estradă" — 
17 ; 19,30.
■ Teatrul „Nottara" 
gheru) : De ce dormi,
19,30 ; (sala Studio) : 
doamnei Olimpia — 19.
• Teatrul Giulești (sala 
Ordinatorul — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Veselie la 
Tănase — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" : 
La tintina dorului — 18.30.
0 Teatrul „Ion creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 10 ; Snoave cu
măști — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10 ; (la Clubul 
UREMOAS) : Pisica de una singu
ră - 18.
0 Circul București : Mondo ciro 
- 19,30.

(sala Ma- 
iubito 1 — 
Pensiunea

Majestic) :

Raportul prezentat de 
tovarășul Gustav Husak 

TEXT PRESCURTAT
PRAGA 7 (Agerpres). — Secreta

rul general al C.C. al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Gustav Hu- 
sak, a arătat în raportul prezentat 
Congresului al XVI-lea că acest 
congres iși începe lucrările în ajunul 
celei de a 60-a aniversări a Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
sub conducerea căruia poporul ceho
slovac a putut să învingă burghezia, 
să ajungă la prezentul socialist. 
Calea parcursă de P.C. din Ceho
slovacia vreme de șase decenii re
prezintă o cale de luptă eroică, de 
încercări și jertfe. Piatra unghiulară 
a întregii politici a partidului in pe
rioada ce s-a scurs de la Congresul 
al XV-lea este linia generală a edi
ficării societății socialiste dezvoltate 
trasată de cel de-al XIV-lea Congres 
al P.C. din Cehoslovacia și dezvol
tată de cel de-al XV-lea Congres al 
partidului. Această linie reprezintă 
un program complex, de perspectivă 
al dezvoltării politice, economice, so
ciale și spirituale a societății noas
tre, programul politicii interne și 
externe a statului nostru — a spus 
vorbitorul.

Poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, a repurtat victorii istorice. So
cialismul a devenit in țara noastră 
o realitate și se dezvoltă cu succes.

In pofida condițiilor economice in
terne și externe, care au devenit mai 
complexe după Congresul al XV-lea, 
producția in industrie și construcții 
a crescut in perioada celui de-al șa
selea cincinal cu 25 la sută. Au con
tinuat mutațiile structurale in eco
nomia națională. A crescut'ponderea 
construcțiilor de mașini, al căror 
volum al producției a sporit in aceas
tă perioadă cu 36,5 la sută. S-au 
realizat progrese în producția de 
mijloace pentru tehnica de calcul. 
A fost creată o bază constructoare 
de mașini pentru energetica nucleară. 
Cu precădere s-au dezvoltat și alte 
ramuri de vîrf.

Relevînd că mutații remarcabile 
s-au înregistrat în structura bazei 
energetice și de combustibil, vorbi
torul a arătat că au fost construite 
noi capacități pent™ extracția a 15 
milioane tone cărbune anual, au fost 
date in exploatare noi capacități 
pentru producția de energie electrică 
cu o putere de 4 300 megawați, din 
care 880 megawați energie atomică 
— aceasta fiind cea mai mare creș
tere a capacităților energetice înre
gistrate intr-o perioadă de 5 am în 
Cehoslovacia. Au fost construite și 
lărgite mari capacități în industriile 
chimică și metalurgică, în construc
ția de mașini, în producția de mate
riale de construcție, de mărfuri de' 
larg consum și în industria alimen
tată. A fost îndeplinită directiva 
Congresului al XV-lea privind con
struirea metroului din Praga. In 
prezent, cetățenii din Praga au Ia 
dispoziție peste 20 km linie de me
trou. A fost dată în exploatare auto
strada Brno-Bratislava.

în domeniul politicii agrare, parti
dul a acordat principala atenție re
zolvării sarcinii de a folosi mai bine 
posibilitățile acesteia, de industriali
zare a producției agricole — posibi
lități care nu au fost nici pe departe 
epuizate — în scopul satisfacerii prin 
forțe proprii a nevoilor de produse 
alimentare ce pot fi obținute în con
dițiile noastre, a relevat vorbitorul, 
în pofida condițiilor climatice nefa
vorabile 
volumul 
cu 9 la 
cincinal, 
cincinal 
tone cereale, cu 3,5 
mai mult decît în cel de-al 5-lea cin
cinal. A continuat tendința de dez
voltare a zootehniei, începută în anii 
cincinalelor anterioare.

S-a întărit încrederea oamenilor 
muncii în ziua de mîine, a crescut 
nivelul lor de trai. In 1980, societa
tea a alocat pentru măsurile în do
meniul asigurărilor sociale și pentru 
pensii, pentru ajutoare de boală și 
pentru ajutorarea familiilor cu copii 
cu aproape o treime mai mult decît 
în anul 1975.

In 1980, volumul venitului național 
al R.S. Cehoslovace a crescut cu 20 
la sută față de anul 1975 și cu peste 
50 la sută față de anul 1970. Sint re
zultate bune. Cu toate acestea, în, 
perioada 1976—1980 nu am reușit să 
atingem ritmul planificat de creștere 
a venitului național.

înfăptuirea planurilor celui de-al 
6-iea cincinal s-a desfășurat în con
diții foarte grele și complexe. A fost 
o perioadă care a ridicat în fața 
noastră bariere și probleme pentru a 
căror rezolvare, după cum s-a con
statat, economia noastră nu a fost 
suficient de bine pregătită.

Au continuat să crească în ritm ra
pid prețurile la materiile prime, la 
energie, la materialele și produsele 
alimentare importate. S-au intensi
ficat măsurile discriminatorii aplica
te de țările capitaliste față de R.S. 
Cehoslovacă, s-a intensificat Concu
rența pe piețele externe.

Una din cauzele principale ale 
faptului că nu am reușit să înde
plinim toate sarcinile preconizate 
este că, în pofida unui anumit pro
gres, nu am reușit să facem saltu
rile necesare în înfăptuirea liniei 
strategice pe termen lung, orientată 
spre creșterea eficienței producției 
sociale, economiilor și calității în 
toate domeniile, eficienței și utilită
ții construcțiilor capitale, accelerării 
ritmurilor de folosire in practică a 
realizărilor științei și rezultatelor 
activității de cercetare.

In cel de-al 7-lea cincinal (1981— 
1985) este necesar să se asigure dez
voltarea proporțională a economiei 
naționale, să se întărească și să se 
modernizeze baza tehnico-materială 
a producției, să se lărgească folosirea 
realizărilor științei și tehnicii în pro
ducția socială ?i. în mod corespunză
tor, să se mențină și să 
velul calitativ al vieții 
culturale a oamenilor.

Baza acestei strategii 
intensificarea dezvoltării economiei, 
realizarea unor schimbări efective în 
structura organizării economiei na
ționale, folosirea mai rațională a po
tențialului de producție, intensifica
rea regimului de economii și Îmbu
nătățirea folosirii tuturor resurselor.

Proiectul Direcțiilor de bază ale 
dezvoltării economiei naționale a 
R.S Cehoslovace în cel de-al 7-lea 
cincinal prevede creșterea venitului 
național cu 14—16 la sută. Este o sar-

din unii ani ai cincinalului, 
producției agricole a crescut 
sută față de cel de-al 5-lea
In anii celui de-al 6-lea 

s-au obținut 50.3 milioane 
milioane tone

se ridice ni- 
materiale și

o constituie

și
în 
si

cină mare, chiar în condițiile redu
cerii ritmului acestei creșteri.

Grija față de nivelul material și 
cultural al vieții poporului este în
săși esența orînduirii socialiste. To
tuși, dezvoltarea nivelului de trai șl 
creșterea calității lui depind nu de 
dorințe subiective, ci de crearea de 
valori. Nici o societate nu poate re
partiza mai mult decît creează. Nu 
poți trăi mult timp pe baza capita

lului inițial. Singura cale posibilă 
este sporirea resurselor.

în anii celui de-al 7-lea cincinal, 
volumul producției industriale ur
mează să crească cu 18—20 la sută, 
producția agricolă — cu aproape 10 
la sută.

Rolul principal în creșterea nive
lului de dezvoltare a întregii econo
mii naționale a R.S. Cehoslovace, în 
cel de-al 7-lea cincinal și în întreaga 
perioadă a anilor ’80, va reveni con
strucției de mașini, care va trebui să 
asigure un nivel calitativ mai înalt 
de modernizare a bazei tehnice de 
producție a economiei naționale, în
deplinirea planurilor de export și a 
planurilor de aprovizionare a pieței 
interne.

Este necesar să se aibă în vedere 
dezvoltarea bazei naționale de com
bustibili și energie, în primul rînd a 
energeticii atomice, să se obțină folo
sirea mai bună a tuturor tipurilor de 
combustibili și energie.

Premisa principală a creșterii pro
ducției agricole este intensificarea 
dezvoltării ei, industrializarea ei in 
continuare, concentrarea și speciali
zarea acesteia. Paralel cu creșterea 
producției cerealiere, al cărei volum 
urmează să sporească în cel de-al 
7-lea cincinal la 55 milioane tone, o 
sarcină tot mai importantă — ținind 
seama de posibilitățile noastre — 
trebuie considerată creșterea produc
ției de furaje grosiere, îmbunătățirea 
folosirii luncilor și pășunilor.

O componentă integrantă a politi
cii economice a partidului este dez
voltarea relațiilor economice externe, 
în primul rînd dezvoltarea multilate
rală a relațiilor comerciale, econo
mica și tehnico-științifice reciproc 
avantajoase cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. Ne vom îndrepta eforturile 
spre extinderea în continuare a rela
țiilor comerciale reciproc avantajoa
se, a colaborării tehnice și în pro
ducție, pe termen lung, cu țările în 
curs de dezvoltare, a relevat secreta
rul general al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Și in perioada următoare 
vom dezvolta relațiile economice cu 
țările capitaliste dezvoltate din punct 
de vedere industrial, pe baza egalită
ții și avantajului reciproc.

Raportorul s-a referit apoi Pe larg 
la sarcinile importante in domeniul 
adîncirii relațiilor sociale .socialiste, 
perfecționării sistemului politic 
dezvoltării democrației socialiste.

Cercetările științifice — se arată 
continuare — trebuie orientate cu 
mal multă hotărîre spre obținerea 
unor noi surse de asigurare a nevoi
lor noastre în domeniul energeticii, 
spre mai buna folosire a bazei de 
materii prime și materiale, spre elec- 
tronizare 61 cibernetizare. sure folo
sirea de manipulatori automati. spre 
studierea tehnologiilor biologice, spre 
creșterea fertilității solului si a pro
ductivității vitelor, spre ocrotirea 
mediului ambiant.

Politica Partidului Comunist din 
Cehoslovacia în domeniul culturii vi
zează creșterea necontenită a rolului 
social al artei, a cărei menire este să 
ofere celor mai largi pături ale oa
menilor muncii valori reale, să con
solideze atitudinea activă a cetățeni
lor față de idealurile socialismului și 
comunismului.

în capitolul rezervat rolului con
ducător al partidului se relevă că la 
1 ianuarie 1981 P.C. din Cehoslovacia 
număra în rindurile sale 1 538 179 
membri șl candidați de partid, reuniți 
în 45 564 organizații de bază.

Dezvoltarea și adîncirea alianței si 
colaborării cu Uniunea Sovietică și cu 
alte țări socialiste frățești — a spus 
raportorul — reprezintă piatra de te
melie a politicii noastre externe.

Referindu-se. în context, la situa
ția din Polonia, vorbitorul a spus : 
..Noi nu ascundem faptul că poporul 
nostru urmărește cu neliniște eveni
mentele din Polonia frățească. Este 
firesc. Istoria a demonstrat ce în
seamnă să ai un vecin bun. un aliat 
de nădejde. De aceea sîntem intere
sați ca R.P. Polonă să se dezvolte ca 
un stat socialist trainic șl bine or
ganizat”.

Vorbitorul a relevat apoi sprijinul 
P.C.C. pentru orice inițiativă vizînd 
adincirea unității și coeziunii mișcă
rii comuniste si muncitorești, dorința 
de a dezvolta colaborarea cu toate 
forțele progresiste Si democratice din 
Asia. Africa și America Latină, de a 
întări relațiile internaționale si prie
tenia cu toate țările care au pornit 
pe calea dezvoltării socialiste, cu or
ganizațiile si mișcările care duc o 
luptă energică impotriva colonialis
mului. neocolonialismului și rasismu
lui. pentru eliberarea deplină a țări
lor lor de sub dominația imperialistă.

A fost relevată dorința de a dez
volta relațiile cu țările capitaliste pe 
baza principiilor coexistentei pașnice 
a statelor cu orînduiri sociale diferite, 
în spiritul Actului final de la Hel
sinki. în toate domeniile relațiilor 
bi și multilaterale cu statele capita
liste respectăm — a subliniat vorbi
torul — toate prevederile Actului 
final, pe care-1 considerăm un an
samblu indivizibil. Totodată, pornim 
de la faptul că o politică consecven
tă de destindere și de dezvoltare a 
relațiilor dintre state cu orinduiri 
sociale diferite presupune o colabo
rare constructivă între toate statele, 
pe baza egalității in drepturi, res
pectului reciproc și neamestecului în 
treburile interne. Evidențiind spriji
nul P.C., din Cehoslovacia pentru 
propunerile făcute de L. I. Brejnev 
la cel de-al XXVI-lea Congres al 
P.C. U.S., vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că la reuniunea de la 
Madrid nu ar trebui să se mai afle 
nici un fel de piedici in calea reali
zării rapide a unui acord pentru con
vocarea Conferinței privind dezan
gajarea militară și dezarmarea in 
Europa. R. S. Cehoslovacă, împreună 
cu țările socialiste și cu alte țări iu
bitoare de pace, dorește ca Europa 
să devină o zonă a păcii trainice. în 
ceea ce ne privește, dorim să facem 
tot ce ne va sta în putință pentru 
cauza păcii, a spus vorbitorul în 
partea finală a raportului.X



*

Adoptarea programului de măsuri
și activități pentru

Anului international al5

Cuvîntul de încheiere al președintelui 
al O.N.U.

pregătirea
tineretului

Comitetului Consultativ

România reafirmă imperativul interzicerii 
tuturor armelor de distrugere in masă

In pregătirea celui de-al 
X-lea Congres al P.S.U.fi.

Intervenția reprezentantului țării noastre în Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva >

VIENA 7 (Agerpres). — Prima se
siune a Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul internațional al 
tineretului s-a încheiat marți. 7 apri
lie, cu adoptarea programului de mă
suri și activități pentru pregătirea și 
marcarea, in 1985. a Anului interna
țional al tineretului, sub deviza 
„Participare, dezvoltare, pace".

După cum se cunoaște, acest comi
tet este alcătuit din 24 de state din 
țoale zonele geografice, membre ale 
O.N.U., funcția de președinte fiind 
deținută de reprezentantul. României.

Abordînd aspectele de- bază ale 
situației actuale a tineretului, in con
textul problemelor majore cu care 
se confruntă omenirea, programul 
subliniază importanța deosebită pe 
care o are asigurarea condițiilor ne
cesare unei participări active și mul
tilaterale a tinerei generații,, a orga
nizațiilor sale la nivel local, național, 
regional și internațional la procesul 
dezvoltării naționale.’ la soluționarea, 
in interesul popoarelor, a probleme
lor vieții internaționale.

Pregătindu-se si organizîndu-se 
sub deviza „Participare, dezvoltare, 
pace". Anul internațional alr tinere
tului presupune, po'trivit programu
lui amintit. inițierea unei serii de 
manifestări, la cele mai diferite 
niveluri, âvind drept obiectiv sensir 
bilizarea --și activizarea guvernelor, a 
opiniei publice, a - factorilor de de
cizie in legătură cu ameliorarea con
dițiilor de viață, educație și muncă 
ale tineretului. în acest sens, pro
gramul evidențiază necesitatea de a 
se acorda toată atenția întreprinderii 
unor măsuri energice în direcția res
pectării dreptului neîngrădit al tine
rilor la muncă, educație și decizia 
social-politică, a lichidării analfabe
tismului. formării profesionale a ti
neretului și asigurării posibilităților 
de încadrare in muncă.

Subliniindu-se că pacea și intere-" 
sele fundamentale ale tineretului 
sint indivizibile, documentul înscrie 
drept un obiectiv de o deosebită 
importanță „educarea tinerilor in 
spiritul umanismului, al păcii, prie
teniei, cooperării și înțelegerii inter
naționale". Se impune, în același 
timp, a se da o ripostă hotărită tu
turor formelor de violență, rasismu
lui și politicii de apartheid, propa
gandei de învrăjbire intre națiuni, 
tineretul fiind chemat să-și sporească 
eforturile in oprirea cursei înarmă
rilor, înfăptuirea dezarmării, conso
lidarea păcii și înțelegerii între po
poare.

Raportul și programul de măsuri 
și activități , pentru pregătirea și 
marcarea Anului Internațional al 
tineretului urmează să fie supuse 
dezbaterii și adoptării de către Adu
narea Generală a O.N.U. la viitoarea 
sa sesiune din toamna acestui an.

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul reprezentantul României, 
tovarășul Nicu Ceaușeseu, președin
tele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul internațional al 
tineretului. Evidențiind 
structiv, de cooperare 
desfășurat reuniunea, 
relevat necesitatea ‘de
în continuare, la diferite, niveluri — 
național, regional și internațional —- 
pentru ca, prin pregătirea și mar
carea Sa. în 1985. Anul internațional 
al tineretului să se constituie intr-o 
manifestare complexă, de natură să 
contribuie nemijlocit la sporirea ro
lului tinerei generații in epoca con
temporană, în contextul problemelor 
majore cu care se confruntă, in zilele 
noastre, omenirea.

Următoarea reuniune a Comitetu
lui Consultativ al O.N.U. pentru 
Anul international al tineretului va 
avea loc in 1982.

GENEVA 7 
drul dezbaterilor Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva, care arc 
Pe ordinea sa de,zi probleme legate 
de măsuri pentru interzicerea armelor 
de distrugere in masă — nucleare, 
chimice si radiologiee — reprezen
tantul României. Mircea Malița. a 
prezentat pe larg politica tării noas
tre îndreptată spre salvgardarea in
tereselor vitale ale omenirii. In con
cepția președintelui României, 
Nicolae Ceaușeseu. pentru a se asi
gura condiții de dezvoltare pașnică 
tuturor 
necesar să. se înlăture amenințarea 
pe care o reprezintă acumularea de 
arme, in primul rind nucleare, să fie 
scoase in afara legii toate mijloa
cele de distrugere in masă, in mă
sură să provoace pagube ireparabile 
și să pună in primejdie insăși exis
tenta omenirii — a arătat vorbitorul. 
De curînd, președintele României so
cialiste a, exprimat speranța că toate 
statele vor înțelege necesitatea de a 
trece la oprirea 
în 
în 
și 
la

(Agerpres). — In ca-

popoarelor este imperativ

cursei înaripărilor, 
primul rînd nucleare, promovînd 
acest scop- o politică de contacte 
negocieri. în măsură să conducă 
creșterea încrederii reciproce și la

găsirea celor, mai bune soluții pen
tru destindere, dezarmare. întărirea 
cooperării și păcii internaționale.

Reprezentantul român a prezentat 
inițiativele consecvente ale partidului 
■și statului nostru, care au acționat si 
acționează cu fermitate pentru a 
Contribui la oprirea agravării situa
ției internaționale, pentru a se trece . 
Ta tratative îtf vederea soluționării 
tuturor problemelor.

Vorbitorul a exprimat satisfacția 
centru acceptarea propunerii avansa
te de delegația noastră de a se în
cepe in comitet consultări neoficiale 
pe tenia dezarmării nucleare. în ab
senta consensului necesar pentru 
crearea unui grup special tie lucru 
pe această temă.

Ambasadorul român a relevat că 
posibilitatea adoptării unor măsuri 
de interzicere a armelor de distru
gere, in masă a fost, deja, demonstra
tă prin încheierea convenției privind . 
armele biologice.. Experiența cîștiga- 
tă — a spus el, — trebuie extinsă la 
domeniul chimic și radiologie, la 
problematica nucleară, unde există 
•posibilități reale, ce pot fi transpuse 
în practică cu voința Dolitică nece
sară din partea tuturor statelor.

BONN

spiri.tul con- 
in care s-a 
vorbitorul a 

a se acționa.

ORIENTUL MIJLOCIU

BERLIN. 7 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că la Berlin s-a 
desfășurat, luni, cea de-â XlV-a 
plenară a C.C. al P.S.U.G.. care a e- 
xamiila’t proiectul Raportului C.C. al 
P.S.U.G.. ce urmează a fi prezentat 
celui de-al X-lea‘Congres al P.S.'U.G. 
și proiectul Directivelor celui de-al 
X-lea Congres privind Planul cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale a R. D. Germane în perioada 
1981—1985. Cele două documente au 
fost aprobate în unanimitate.

Sesiunea Adunării Populare
Supreme a R.P.D. Coreene

PHENIAN 7 (Agerpres). — La Phe
nian au început lucrările sesiunii A- 
dunării Populare Supreme ă, R.P.D. 
Coreene, convocată, pentru, ă. examina 
și aproba proiectul de' .lege cu pfi- . 
vire la executarea bugetului de stat 
pe anul 1980 și bugetul de stat al 
țării pe anul 1981.

La lucrările sesiunii — relatează a- 
genția A.C.T.C. — participă Kim Ii1 
Sen, secretar general al C.C. al Parti- ; 
dului, Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D.C.. alți conducători 
partid și de stat coreeni.

de
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CONFERINȚA CONSTITUȚIONALA ÎN PROBLEMA TERITORIULUI BE
LIZE. La Londra a inceput conferința constituțională menită să pregătească 
accesul la independență al teritoriului Belize, din America Centrală, avînd 
statut de colonie britanică și autoguvernare internă. Reuniuhea se desfă
șoară cu ușile închise. Participă reprezentanți ai. Marii Britanii, guvernului 
de la Belize și Guatemglei - țară vegină cu respectivul te'ritoriu.

COMUNICAT GHANEZO — KE
NYAN. Gharia și Kenya s-au pro
nunțai pentru intensificarea coope
rării bilaterale și pentru lărgirea 
colaborării, economice regionale.-—se 
arată in comunicatul dat publicită
ții la încheierea convorbirilor ..din
tre președintele Hilla Limann și 
președintele kenyan, Daniel Arap 
Moi, care a efectuat o vizită ofi
cială de două zile la Acera. Exami- 
nind situația de pe continent, cei 
doi șefi de stat au condamnat re
gimul rasist de la Pretoria pentru 
agresiunile permanente împotriva 
Angolei, Mozambicului și. altor țări 
africane din prima linie..

EXPLOATAREA UNOR ZĂCĂ
MINTE DE PETROL SUBMARINE. 
...Nippon Steel Corp." — cea mai 
mare companie producătoare de 
oțel din lumea occidentală — și so
cietatea britanică „Worley Co“ au 
semnat cu o firmă din Abu Dhabi 
un contract in valoare de 2,4 mi
liarde yeni pentru exploatarea unor 
zăcăminte de petrol submarine ale 
acestei țări, tn faza sa finală, acest 
centru de extracție va furniza circa 
25 000 de barili de petrol pe zi. dis- 
punind de .19 platforme de foraj 
și o conductă subacvatică de 103'km. 
Proiectul va fi terrrtinat in decem
brie 1932.

Noi ciocniri violente în Liban • Apeluri la încetarea 
ostilităților • Turneul secretarului de stat al S.U.A.

BEIRUT" 7 (Agerpres). — Agențiile 
internaționale de presă relevă că. 
marți, a șaptea-. zi de la izbucnirea 
incidentelor, au continuat luptele cu o 
intensitate deosebită în capitala Li
banului și in orașul Zahle, centrul 
administrativ al, regiunii Bekaa. Nu- 

potrivit.
,s-au

30 de

Israel si' Siria, misiune proiectată 
încă înainte de actuala agravare a 
situației din ■ Liban și care vizează, 
in principal, probleme referitoare la 
Forța interimară a O.N.U. din Liban 
(UNIFIL).

Plenara C. C. 
al P. C. Peruan

ACȚIUNI REVENDICATIVE LA 
HANOVRA. Peste 10 000 de anga
jați ai fjjtjrlcii din Hanovra a fir
mei ..''Volkswagen" au demonstrat 
pe străzile orașului in sprijinul re
vendicărilor lor de..îmbunătățire a 
condițiilor de viată și de muncă. 
Agenția D.P.A. menționează că de
monstranților li s-au alăturat si 
cîteva sute de muncitori de la uzi
nele Varta?. din același oraș.

Demonstrație impotriva proiectelor N.A.T.O.

de intensificare a înarmărilor
BONN 7 (Agerpres). - In capi

tala R. F. Germania a avut loc o 
manifestație a femeilor în semn de 
protest împotriva planurilor N.A.T.O. 
de a amplasa noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune pe teri
toriul unor țări vest-europene,' pre
cum și împotriva proiectelor privind 
bomba cu -neutroni — relatează 
agenția France Presse. Demonstran
tele purtau banderole pe care erau 
înscrise lozinci ca : „Nebunia nu-

cleară - fără noi I” și „Război răz
boiului !“.

. După cum s-a mai anunțat, la 
Bonn a. început, simbătă, o suită de 
manifestări inițiate la chemarea 
Partidului- Comunist German, a or
ganizațiilor de tineret ale partide
lor social-democrat și liber-demo- 
crat și a organizațiilor pentru tyjo- 
rarea mediului înconjurător, Țn 
semn de protest împotriva desfășu
rării, în capitala R.F.G., a reuniuni! 
Grupului de planificare al N.A.T.O.

mai în ultimele 24 de ore. 
unui raport al politiei, luptele 
soldat în cele două orașe cu 
morți și peste 70- de răniți--

Portul Beirut este complet 
Iizat. Majoritatea navelor, care 
așteptat în larg reinstaurarea cal
mului, au părăsit coasta libaneză, 
plecind. spre -alte porturi.

Deteriorarea situației din Liban a 
constituit, marți, principala proble
mă a convorbirilor dintre președin
tele Elias Sarkis și vicepremierul și 
ministrul sirian al afacerilor externe. 
Abdel Halim Khaddam, sosit in 
aceeași zi într-o vizită la Beirut. La 
convorbiri, au participat din partea 
libaneză , primul ministru,. Shafic Al 
Wâzzah, și miniștrii! de externe. Fuad 
Boutros.
'NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — 

îhtr-’o declarație dată publicității la 
sediul |din New York al Națiunilor 
Unite, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, s-a arătat „profund 
preocupat de necesitatea realizării 
unei încetări durabile a focului in 
Liban, ca element premergător ori
cărei alte măsuri vizînd stabilizarea 
situației in țară". El a cerut din nou 
să se acorde guvernului libanez spri
jin „în eforturile sale menite să ducă 
la încheierea ostijitătilor".
' La ' sediul Națiunilor Unite s-a a- 

riunțat, de asefrienea. că Brian Ur
quhart. secretar general adjunct al 
O.N.U., va efectua vizite In Liban,

para- 
au

TUNIS 7 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe. Chedli Klibi, 
a' lansat -un- apel* tuturor părților im
plicate în conflictul din Liban să 
înceteze ostilitățile. El a subliniat că 
„evenimentele tragioe din. această 
tară .amenință existenta și unitatea 
Libanului, constituie, un ; grav pericol 
pentru întreaga .- lumie arabă".
• Totodată, Chedli Klibi a condam
nat acțiunile provocatoare israeliene 
in sudul Libanului.

LIMA 
avut loc 
care a discutat probleme organiza
torice și activitatea organizațiilor de 
bază ale Partidului.

Plenara a adoptat hotărîrea de a 1 
convoca Congresul extraordiiiaf al 
P.C.P. în prima jumătate ă lunii sep
tembrie 1981.

Luîrid cuvîntul la plenară, Jorge 
. del Prado, secretar general al P.,C. 
Peruan, a adresat' comuniștilor pe
ruani 
mult 
largi

7 (Agerpres). — La Lima a 
plenara C.C. al P.C. Peruan,

chemarea de a întări și mai 
legăturile partidului cu masele 
populare.

•GUVERNUL SPANIOL A TRI
MIS O DELEGAȚIE DE EXPERȚl 

i LA NEW YORK pentru a negocia, 
cu Muzeul, artelor moderne aduce
rea in Spania a cunoscutei picturi 
a lui , Picasso. ..Guernica", Această 

L hotărire a guvernului spaniol a fost 
luată din cauză că in cursul nego
cierilor desfășurate in ultimii cinci 

- ani intre oficialitățile madrilepe fi 
muzeul newyorkez .nu s-a ajuns la 
nici un rezultat, relevă agenția 

' U.P.I.

ATENT4T TERORIST. Un gar
dian de închisoare — Raffaele Ci- 
notti — a" fost ucis fnarțl/la Roma, 
in apropierea locuinței sale, de 
către trei teroriști. Primele .cerce
tării ale poliției atestă că autorii’ 
atentatului, care au tras mai multe 
focuri de armă asupra victimei,,sînt 
membri ai grupării' teroriste auto
intitulate ..Brigăzile Roșii".

RELAȚIILE ECONOMICE FRAN- 
CO-JAPONEZE. Erangois Mlșsoffe, 
reprezentant special al guvernului 
francez pentru relațiile cu Japonia, 
a fost primit la Tokio de- Rokusuke 
Tanaka, 
national 
ley s-a 
terii in

ministrul comerțului inter- 
și industriei. Cu acest pri- 
evoeat posibilitatea țrimi- 
Franța a unei misiuni ,ni- 

upne care să evalueze la fața lo
cului resursele pieței fi'anceze Si să 
iricerce echilibrarea' : schimburilor 
comerciale reciproce — afectate de 
un deficit francez, estimat <la 7,07 
milioane,frânei. în 1980 — .prin spo
rirea Importurilor japoneze. ■J

I

Explorarea spațiului cosmic
: AMMAN
Amman s-au încheiat. __ _ __
vorbirile dintre regele Hussein al 
Iordaniei și secretarul de stat al 
S.U.A., Alexander Haig, care a efec
tuat o ;vizită în capitala iordaniană, 
in cadrul turneului pe care îl în
treprinde prin mai multe state’ din 
regiune. Au fost discutate probleme' 
legate de evoluția situației din Ori
entul Mijlociu și relațiile iordaniano- 
americane. La sfîrșitul întrevederilor. 
Alexander. Haig a declarat presei că 
„există deosebiri., de vederi intre, 
cele două țări privind modalitățile 
realizării unei păci juste in Orientul. 
Mijlociu".

După cum a indicat un purtător de 
cuvint iordanian, regele Hussein a 
reafirmat, în cursul convorbirilor, 
că „securitatea si. stabilitatea în 
regiune depind de o reglementare 
justă si cuprinzătoare a problemei 
palestiniene".

7. (Agerpres). — La 
marți, con-

In Salvador continuă

PACEA - ideal dintotdeauna
al comuniștilor români

(Urmare din pag. I)
bunăoară. „Comitetul antirăzboinic 
din România" și „Comitetul National 
Antifascist", care au desfășurat nu
meroase acțiuni in Capitală și in di
ferite orașe din țară, au organizat co
mitete regionale și locale de luptă 
pentru pace, ligi ș.a., au editat ziare, 
buletine, broșuri care chemau la îm
potrivire dirză fată de planurile de 
declanșate a unei noi conflagrații 
mondiale.' în cadrul „Comitetului Na
țional Antifascist" a activat, ca repre
zentant al tineretului din Capitală, 
tinărul muncitor Nicolae Ceaușeseu. 
despre care alți participanți scriu in 
amintirile lor că ..s-a impus atenției 
prin clarviziunea Și tenacitatea cu 
care a dezvăluit pericolul războiului 
și fascismului".

Reprezentanții organizațiilor de 
luptă ■ pentru pace din România au 
luat parte la numefoase congrese și

reuniuni internaționale, cum au fost 
„Congresul de luptă contra războiu
lui" de la Amsterdam (1932). „Con
gresul universal pentru pace" de la 
Bruxelles (1936), Conferința pentru 
pace și securitate de la Paris (1939). 
unde au dat glas opoziției viguroase a 
maselor populare din România față 
de uneltirile ațîțătorilor la război, 
solidarității cu popoarele’ amenințate 
de fascism sau devenite victime ale 
actelor sale de agresiune.

Se cuvine, totodată, relevat, ca o 
trăsătură caracteristică a activității 
sale, că P.C.R. s-a pronunțat consec
vent pentru renunțarea la forță și 
amenințarea cu forța în relațiile in
ternaționale. pentru o politică de 
securitate colectivă, bazată pe res
pectarea indeioendențpi și suveranită
ții fiecărei națiuni. Cu profund inte
res ' pot fi citite în rezoluții și alte 
dbcumente ale partidului luări de po
ziție in favoarea întăririi Ligii Na
țiunilor. pentru dezvoltarea sistemelor 
regionale de alianță, reprezentate de 
Mica înțelegere și înțelegerea 
canică. pentru o colaborare, 
toate statele interesate în 
agresiunii fasciste, potrivit 
lor 'țării noastre și ale păcii 
Orice acțiuni și măsuri 
aceste'linii de diplomația româneas
că s-au bucurat de aprobarea și 
sprijinul Partidului Comunist Român.

tn condițiile agravării situației inter
naționale. cind. după Munchen. Româ
nia devine unul din obiectivele cele 
mai apropiate ale planurilor texpansio- 

■ niște și agresive ale Reichului nazist. 
Partidul Comunist Român cheamă pc-

bal- 
activă cu 
stăvilirea 
interese- ■ 
generale, 

initiate ne

porul Ia crearea unui front unic de 
rezistență, declarîndu-se gata „să ape
re cu arma-n mină independenta 
României, daci țara noastră va fi si
lită să ducă un război național de eli
berare contra imperialismului fascist". 
In acest spirit, la chemarea partidu
lui, au loc pe tot întinsul țării acțiuni 
de masă de o. amploare fără prece
dent, ca un moment culminant în- 
scriindu-se marea demonstrație de la 
1 Mai 1939, în organizarea căreia un 
rol important au avut comuniștii 
Nicolae Ceaușeseu și Elena Petrescu 
(Ceaușeseu).

■ Din nefericire. în condițiile rapor
tului de forțe de atunci, războiul n-a 
putut fi evitat. în viitoarea șa fiind 
atrasă. împotriva, voinței poporului, 
și România. . Este marele' merit al 
partidului nostru că. in acea grea pe
rioadă. a mobilizat masele largi, po
porul la-rezistență împotriva fascis
mului, a pregătit, organizat și con
dus insurecția națională antifascistă 
și' ahtiimperialista efe la 23 August 
1944 și participarea poporului nostru 
la victoria asupra fascismuluiceea 
ce a deschis drum larg ' dezvoltării 
României pe .calea nouă-a socialis
mului, independenței și păcii.. ■

în perioada postbelică. Partidul 
Comunist Român, devenind forța 
politică conducătoare a societății 
noastre, a făcut din lupta pentru asi
gurarea .păcii -A de care poporul nos
tim, ca. dealtfel, toate popoarele, are 
o nevoie vitală pentru a-și putea des
fășura în liniște munca sa constructi
vă — orientarea prițnordială a politi
cii externe a României noi -■ o,po
litică de pace • și prietenie intre po-

poare, de activă colaborare interna
țională.

Așa cum este bine cunoscut, pe 
acest tărâm, cal și în toate domeniile 
politicii interne și externe, perioada 
cea mai fertilă este aceea inaugurată 
de Congresul al lX-lea al P.C.R.. de 
cind in fruntea partidului și statului 
se află tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
promotor proeminent și strălucit al 
cauzei păcii. în concepția profund 
umanistă a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu. pacea este bunul suprem 
al omenirii, dreptul fundamental al 
fiecărui om 'și al tuturor popoarelor 
și, tocmai de aceea, pentru partidele 
comuniste, pentru statele socialiste, 
pentru toate forțele înaintate ale lu
mii contemporane nu poate exista o 
misiune mai nobilă și o îndatorire mai 
stringentă decit aceea de a face to
tul. pentru a salvgarda Și consolida 
pacea. „Iată de ce — subliniază to
varășul NICOLAE CEAUSESCU — 
obiectivul central al politicii noastre 
externe îl constituie lupta neabătută 
împotriva oricăror pregătiri de război, 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
soluționarea problemelor complexe 
ale lumii de azi pe cale pașnică, prin 
tratative, pentru instaurarea unei 
reale securități internaționale si a 
unei păci trainice in lume".

In împrejurările actuale, cind ome
nirea este confruntată cu o nouă cri- 
ză< economică' mondială, cu o intensi
ficare a tendințelor de reîmpărțire 
a sferelor de influentă, cu atitea con
flicte sîngeroase Și o cursă a 'înarmă
rilor fără precedent: lupta pentru a 
opri cprsul spre agravarea îneordării. 
pentru afirmarea politicii de destinde
re. de. independentă și de pace de-

Neclintit în afirmarea năzuințelor de
„Ziua de Intîi Mai este cea dinții zi de pace a popoarelor. Muncitorii 

lumii întregi iși întind miinile strigind: «Destulă* luptă* între frați, destulă 
ură, destul singe, destule suferințe ! Noi, muncitorii,, nu, avem de ce să 

fi, i frați sîntem. 
dbmni ' peste

fim vrăjmași; de orice națiune, de orice naționalitate am 
liniștea vorSă ne întindem mina frățește și pacea și 

pămintul întreg»".
(Din „Manifestul Consiliului 

1 Mai 1893)
General al

al clasei mun-reprezentant
toate partidele socialiste, se

„Partidul Social-Democrat din România, 
citoare, al proletariatului român, solidar cu 
ridică împotriva acestei uneltiri de războaie, se declară neseparat de 
ideea de pace, singura binefăcătoare atît poporului fomân, cîf și întregii 
omeniri. Jos războiul 1"

(Din Manifestul intitulat „Partidul Social-Democrat și Răz
boiul". publicat la 22 iulie 1914)

Demonstrație pe străzile Bucureștiului 
împotriva pericolului fascist și a 

războiului (1936)

politicâ războinică și antipacifică duc 
lăr secretă, se ridică în numele clasei 
unei .asemenea politici de provocare și

„Congresul partidului socialist, întrunit . la București, la 8 mai 1921, 
considerind că războaiele duse de statele capitaliste au în realitate 
scopuri de pradă, de jaf și subjugare a claselor muncitoare atit în 
afară, cit și înăuntrul acestor state, că războaiele sînt îndreptate în 
primul rind împotriva popoarelor muncitoare din propria țară și că aceeași

„Soiuz T-4”
In activitatea 'echipa

jului un loc însemnat 
este rezervat cercetări
lor' f/eo fizice.

Cosmonauții se simt 
bine, tar aparatele de 
bord funcționează nor
mal, relatează agenția 

’ T.A.S.S.

Zborul complexului „Saliut-6”
MOSCOVA t 7 ' (Ager: 

preș). - Cbsmorlauți'i 
Vladimir Kovalionok si 
Viktor Savinih isi con" 
tinuă activitatea la bor
dul complexului, spațial 
..Sgliut-6"—„Soiuz T-4". 
Paralel, cu '.cercetările 
științifice,'ei au execu-

tgț o serie de htcrfir. .le^ 
pate de pregătirea apa- 

■ ratelor de bord in ve
derea unor ndi experi
mente. A continuat, de 
asemenea. executarea 
unor experiențe biolo
gică ,‘cu plante superi- 
'opre.

«. înfruntările
' SAN SALVADOR 7 

Surse guvernamentale __
dor au confirmat că forțe ăle Froh- 
țului Farabundo Marti pentru Elibe
rare Națională (F.M.L.N.) din Sâl- 
vador au- atacat baza aeriană de la 
Ilopango, situată la 15 km nord de 
Capitală, a Juntei de' guvemămint. 
Schimburile de focuri au fost deosebit 
ție puternice- ș'i au cauzat pierderi 
îjn oameni și tehnică de luptă ambe
lor ' părți aflate în conflict.

Incidente intre, forțele insurgente 
și trupele rămase fidele Juntei au 
mai fost semnalate, in ultimele 24 de 
bre, și în departamentul’ Morazan, ca : 
și ih preajma localităților San-Fran-’ 
cisco Gotera si Suchitoto — transmite 
agenția E.F.E.

I» anuale
(Agerpres). — 

din San Salv'a-

• Naveta „Columbia" se pregătește de drum
C/1PE CANA\'ERAi, \ op'rațiunilor de testare 

(Agerpres). '■ 'Niifnă'ră- a ăavetei. numărătoarea 
tparea inqqrșă,ln vederea inversă, programată ini- 
pregătirii pentru zbor " ' ’
a navetei spațiale a me 
ficane „Columbia", in- 
qepută luni' dlfiilheatii. 
Coiftlnua la 'Centrul de' 
lansare Cape Canaveral 
din. Florida; D,upă. cum a . 
precizat Rill'Schick, șeful

astro-
Jolin Young si 

Crippen; au
tial să dureze Î3 ore., va 
fi, întreruptă iu citeva 
repfiie pentru remedie
rea unor defecțiuni ale 
unor'1 aparate ale vehicu
lului spațial, detectate' l'a ramtne .r4 ore și 30 
deja sau. care ar putea .minute in spațiu, iirmea- 
apărea pină in piomeptul ză a fi, lansată , vineri.

lansării. Cei doi
nanii.

. Robert
început ultimele prepa
rative pentru călătoria in 
Cosmos. < •

Naveta spațială, cart

TT

■■1II “

Lupta consecventă a P.C.R. pentru apărarea păcii, in perioada interbelică, 
oglindită in presa democratico a vremn

Vine mai imperioasă ca oricind. Co- 
tpuniștii români nutresc convingerea 
profund optimistă că in prezent exis
tă forțe in stare să înlăture spectrul

pace
guvernanții, npștri prin, diplomația 
muncitoare din România împotriva 
ațițare la’ război". .

(Din rezoluția „PENTRU PACE. CONTRA RĂZBOIULUI",
votată de Congresul I al P.C.R.) ;

„Partidul trebuie să ducă această lupta contra pericolului de război 
chiar, acuma pină la război și nu ca ceva limitat de o anumită perioadă 
de timp, ci ca o campanie neîntreruptă, zilnică, legată cu. lupta zilnică 
a maselor muncitorești-țărănești",

(Din, Rezoluția în chestiunea luptei împotriva pericolului 
, de război, adoptată de Congresul al IV-lea .al P.C.R. —. 1928)

„Muncitorii și intelectualii din București constată că înarmările înfri
gurate ale statelor capitaliste impun cheltuieli enorme, ceea ce este un 
factor de înrăutățire și de sporire a mizeriei și suferințelor maselor. In 
fața acestei situații, întrunirea este convinsă că numai lupta hotărită a’ 
maselor, fără deosebire de credință politică, poate salva omenirea de 
dezastrul unui război".

(Din moțiunea votată de participanții la întrunire* din
București (1032) de adeziune la Congresul internațional anti
războinic de la Amsterdam)

unei conflagrații mondiale ou-liitoa- 
lie, să. asigure pacea. In spiritul pozi
ției afirmate consecvent de-a lungul 
celor șase decenii de existență, parti
dul nostru cheamă stărtiitbr forțele' 

i înaintate, popoarele lumii să-și strai , 
gă rîndurile. să intensifice' lupta 
pentru a bara definitiv calea războiu
lui, a face ca idealul etern al păcii să 
deyinâ o realițate a planetei, . ■,

In spiritul unei înalte răspunderi 
față de interesele vitale ale poporului 
român și; ale păcii. Partidul Comunist 
Româh. România socialistă ' . desfă
șoară o activitate internațională pro
digioasă, multilaterală în scopul apă
rării și- Consolidării păcii, soluționă
rii- în interesul, popoarelor a comple- ' 
xelor probleme internaționale care 
confruntă omenirea contemporană — 
activitate care a adus un binemeritat 
prestigiu: internațional Tării noastre: 
secretarului general al P.C.R.. pre
ședintele Republicii,, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. investit de opinia publică 
din nenumărate . tăvi cu titlul de 
„CAMPION AL PĂCII". Diferitele 
aspecte ale acestei vaste activități, 
polițiile partidului in problemele de 
care depinde pacea lumii vor forma 
obiectul 'articoieloi-yl următoare, din a- 
cest ciclu, în- ec-Je7 de -mai sus rezu- 
mindu*ne doar a evidenția-, ca. o ca
racteristică generală. ' consecventa 
neabătută. a P.C.R. în promovarea ; 
cauzei păcii.

împotriva actelor agresive 

ale rasiștilor de la Pretoria
Reuniune africană 

la nivel înalt
MBABANE 7 (Agerpres). — La

Mbabane (Swaziland) s-au desfășurat 
lucrările unei reuniuni la nivel inalt, 
la care au luat parte Samora Ma
did. președintele Mozambicului, 
Quett Masire. președintele Bofswa- 
nei. regele statului Lesotho. Moshoe- j 
shoe, și suveranul Slvazilândului, So- 
bhusa. Reuniunea — relatează agen
țiile de presă — a fost consacrată 
examinării situației din Africa aus
trală. a căilor de asigurare a păcii 
și stabilității in regiune, precum și 
intensificării eforturilor comune de 
contracarare a tentativelor regimu
lui de la Pretoria vizmd destabiliza
rea statelor africane independente
prin acțiuni agresive împotriva a-
cestora. Participanții la dezbateri au 
examinat, totodată, probleme ale co
operării pc multiple planuri dintre 
țările lor și au convenit asupra or
ganizării periodice a unor asemenea 
reuniuni la nivel înalt.

de guvern din Belgia
BRUXELLES 7 (Agerpres). — Noul 

guvern al Belgiei, condus de Mark 
Ijyskenș. a depus jurămintul in fața 
regelui Baudouin. Cabinetul este for
mat din reprezentanți ai partidelor 
socialiste și rocial-ereștine flamande 
și francofdne și ii menține, aproape 
in totalitate, pe vechii membri ai 
qualities .guvernamentale.

Criza guvernamentală, declanșată 
ioia trecută ca urmare a unor diver
gente de .ordin economic intre par
tidele coaliției, a fost soluționată 
prin acceptarea de către cele patru 
partide-a programului economic de 
urgentă mxmus acestora de noul pre
mier.

Mark Iț.vskens a prezentat marți 
după-amiază in parlament progra
mul său guvernamental.

DIRECTORUL GENERAL
AL O.M.S. DESPRE

Situația sanitară 
mondială

Cu prilejul Zilei mondiale a sănă
tății. directorul general al O.M.S., 
H-alfdan Mahler, a pus incă o dată in 
evidentă importanta educației sani
tare, subliniind că aceasta „trebuie 
să înceapă. în familie, la scoală- la 
fabrică". Potrivit datelor O.M.S. pri
vind situația sanitară mondială, in 
numeroase țări ■ ale lumii a treia rata 
mortalității este in creștere: există 
țări africane unde un nou născut are 
șansa de 50 Ja șuță de a atinge 
virsta adolescentei; in tarile in curs 
de dezvoltare, doar o persoană din 
trei dispune de apăl notabilă, iar 
patru cincimi din populația globului 
locuiește.’ iri Condiții improprii, fără a 
avea acces la nici o formă organizată 
de asistentă medicală.
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