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In pregătirea Congresului al ll-lea al Consiliilor oamenilor muncii 
Intr-o atmosferă de puternică angajare 

muncitorească, revoluționară, 
cu hotărirea de a înfăptui neabătut 

obiectivele stabilite de Congresul al Xll-lea 
al partidului, s-a desfășurat ieri

ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Conferința reprezentanților oamenilor muncii din municipiul București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, a 
participat, vineri după-amiază, 
la Conferința reprezentanților 
oamenilor muncii din munici
piul București, care s-a desfă- 
șutat fa Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală.

La conferință au luat parte 
tovarășii Constantin Dăscăles- 
cu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, mi
niștri și conducători ai unor in
stituții centrale, activiști de par
tid și de stat, reprezentanți ai 
conducerii unor organizații de 
masă și obștești, precum și de
legații la Congresul al ll-lea al 
consiliilor oamenilor muncii și 
reprezentanții oamenilor muncii 
aleși in adunările generale din 
întreprinderile bucureștene.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la lucrările acestui forum 
al oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circulația 
mărfurilor și finanțe din Capitală re
prezintă o expresie a profundului 
democratism al societății noastre so
cialiste, punind in lumină preocupa
rea constantă a secretarului general 
al partidului de a șe intilni cu fău
ritorii bunurilor materiale din țâra 
noastră, de a cunoaște direct activi
tatea și preocupările celor ce mun
cesc, de a decide împreună mai buna 
organizare și perfecționare a muncii 
In toate ramurile productive, pentru 
asigurarea îndeplinirii sarcinilor pla
nului de producție pe acest an și pe 
Întregul cincinal la toți indicatorii, 
pentru obținerea unei noi calități și 
a unei eficiente sporite in toate do- 
(Continuare in pag. a IlI-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc, în primul rînd, să adre

sez tuturor participanților la Con
ferința reprezentanților oamenilor 
muncii din Capitală, tuturor oa
menilor muncii din municipiul 
București un salut călduros și cele 
mai bune urări din partea Comi
tetului Central al partidului, a gu
vernului și Consiliului de Stat, 
precum și din partea mea perso
nal. (Aplauze și urale puternice ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

în cadrul conferinței de astăzi 
s-au analizat pe larg rezultatele 
obținute de toate unitățile din Ca
pitală în înfăptuirea Programului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria 
noastră, a hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea al partidului.

Municipiul București ocupă un 
loc de importanță deosebită în 
economia noastră națională. De 
aceea, rezultatele obținute de oa
menii muncii din -Capitală repre
zintă un factor hotărîtor în dez
voltarea generală a patriei noas
tre, în realizarea cu succes a pla
nului cincinal.

în cincinalul 1976—1980 oamenii 
muncii din Capitală au obținut, de 
asemenea, realizări importante. 
Faptul că pe întreaga țară am 
realizat planul în bune condiții, 
asigurînd dezvoltarea industriei

într-un ritm de circa 10 la sută, 
se datorește și felului în care 
toate colectivele de oameni ai 
muncii din Capitală și-au îndepli
nit sarcinile de mare răspundere 
care le-au revenit. Aceasta și ex
plică faptul că, doi ani consecutiv
— în 1979 și 1980 — Capitala a 
obținut locul întîi în întrecerea pe 
țară și a fost distinsă cu cel mai 
înalt ordin al Republicii Socialis
te România. Aceasta a făcut ca pe 
întregul cincinal Capitala să ocu
pe locul întîi, împărțind acest loc 
fruntaș cu Clujul. Este un lucru 
deosebit de bun ! (Aplauze și urale 
îndelungate).

Pentru aceste rezultate minuna
te obținute în cincinalul precedent 
doresc să adresez tuturor oameni
lor muncii din Capitală, cu acest 
prilej, cele mai calde felicitări și 
urarea de a face totul pentru ca 
și în actualul-cincinal să se plaseze 
în cît mai mulți ani — și dacă 
e posibil și pe întregul cincinal — 
pe locul întîi. (Aplauze și urale 
puternice; se scandează „Ceaușescu
- P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,
Sîntem1 la începutul celui de-al 

7-lea cincinal. După cum se știe, 
Congresul al Xll-lea al partidului 
a trasat, drept obiectiv strategic 
fundamental, trecerea României de 
la stadiul de țară socialistă în curs 

de dezvoltare la stadiul de țară 
mediu dezvoltată. Aceasta presu
pune o dezvoltare puternică a tu
turor sectoarelor de activitate — 
atît a industriei și agriculturii, cît 
și a celorlalte ramuri economice, 
a științei, învățămîntului, culturii 
— o ridicare puternică a nivelului 
de trai material și spiritual, per
fecționarea conducerii și planifică
rii întregii activități, dezvoltarea 
la un nivel superior a democrației 
socialiste, a participării maselor 
populare, a întregului popor la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate.

înfăptuirea acestor obiective 
cere o activitate susținută din 
partea tuturor oamenilor muncii, 
a întregului nostru popor. Pe pri
mele cinci luni, pe întreaga țară 
am obținut rezultate bune. Planul 
de dezvoltare a industriei s-a rea
lizat cu o mică depășire. Este ade
vărat, sîntem în primele luni ale 
anului —și avem toate condițiile 
pentru a încheia întregul an cu re
zultate bune și pentru a pune ast
fel o bază trainică înfăptuirii cu 
succes a întregului cincinal. In 
acest cadru, și oamenii muncii din 
municipiul București au reușit să 
obțină înfăptuiri de seamă, reali- 
zînd, cu o depășire . importantă, 
atît'valoarea producției industriale, 
cît și a producției nete. Menționez 
însă că sîntem numai după prime
le cinci luni — și, deci, trebuie să 

facem totul pentru a încheia în
tregul an cu cele mai bune rezul
tate.

Eu doresc să adresez, de aici, din 
Capitală, felicitări tuturor colecti
velor de oameni ai muncii din pa
tria noastră și să le urez tuturor 
— deci și celor din București ■— 
să încheie anul 71981, primul an al 
cincinalului, cu rezultate străluci
te. (Aplauze și urale îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Tovarășii care au luat cuvîntul 
în cadrul conferinței au înfățișat 
o serie de rezultate pozitive, s-au 
referit și la unele minusuri, la o 
serie de greutăți în activitatea de 
pînă acum. Am vizitat nu de mult 
o serie de întreprinderi din Ca
pitală. Cu acest prilej am discutat 
cu consiliile oamenilor muncii, cu 
muncitorii, cu specialiștii, atît 
despre ceea ce este bun, cît și des
pre ceea ce trebuie să facem pen
tru a înfăptui în condiții cît mai 
bune sarcinile de mare răspunde
re ce revin întreprinderilor din 
Capitală. Nu aș dori acum să 
mă opresc asupra acestor pro
bleme. Sînt, într-adevăr, rezultate 
bune, dar sînt și multe lipsuri, 
precum și multe de făcut pen
tru a recupera unele tămâieri în 
urmă, avînd în vedere că aici, în 
Capitală, avem întreprinderi de o 
importanță deosebită pentru în
treaga economie națională. Sper 

însă că angajamentele care s-au 
luat — și aici în cadrul conferin
ței — vor fi respectate și onorate, 
că oamenii muncii din Capitală, 
organizația de partid, consiliile 
oamenilor muncii vor face totul 
pentru a asigura lichidarea cît mai 
rapidă a rămînerilor în urmă, a 
minusurilor și neajunsurilor, pen
tru desfășurarea în cele mai bune 
condiții a întregii activități. 
Cred că și tovarășii miniștri, pre
cum și alți tovarăși din conducerea 
diferitelor organisme centrale, pre- 
zenți aici, au reținut criticile — nu 
prea exagerate, chiar prea blînde 
— cu privire la unele lipsuri și vor 
trage și ei concluziile necesare 
pentru a interveni mai hotărît și 
mai operativ în soluționarea pro
blemelor multiple legate de buna 
desfășurare a întregii activități.

Trebuie să înțelegem bine că, în 
actualele împrejurări*  economice 
internaționale, cînd trebuie să fa
cem față atît greutăților legate de 
criza economică, cît și unei concu
rențe foarte active, se impune să 
facem totul pentru ca produsele 
românești să poată fi competitive, 
să se măsoare — din punct de ve
dere al nivelului tehnic și calității 

<•— cu oricare produs similar pe 
plan internațional și, totodată, să 
asigure o puternică eficiență eco-
(Continuare in pag. a IlI-a)

HOTĂRÎREA
Conferinței reprezentanților oamenilor 

muncii din municipiul București- J
tuturor oamenilor muncii din Capitala, conferința 
unanimitate să susțină propunerea reînvestiturii, la

Exprimînd voința 
noastră hotărăște în 
Congresul al ll-lea al consiliilor oamenilor muncii, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, exponentul stră
lucit al idealurilor și năzuințelor supreme ale întregii națiuni, în înalta 
funcție de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, cu ferma 
convingere că aceasta reprezintă o opțiune cu adinei semnificații politice 
și patriotice, o chezășie trainică a înfăptuirii neabătute a mărețelor obiec
tive ce prefigurează modelul dinamic și luminos al societății românești 
în această epocă glorioasă, de mărețe împliniri socialiste.

Unanimitatea și entuziasmul cu care oamenii muncii din Capitală, 
în adunările generale din unitățile industriale, de construcț:i, transporturi 
și circulația mărfurilor și-au afirmat dorința fierbinte ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în această înaltă funcție de conducere, a celui 
mai larg și reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești, de
monstrează, cu o deosebită vigoare, coeziunea indestructibilă, unitatea 
în voință și faptă a întregii națiuni în jurul partidului, al secretarului său 
general, care și-a dedicat întreaga viață, activitatea sa clocotitoare, 
neobosită, de revoluționar cutezător, împlini-ii idealurilor de libertate, in
dependență și suveranitate ale poporului, înfloririi și propășirii patriei 
noastre socialiste.

Adoptînd această hotărîre, sîntem profund convinși că săvîrșim un 
act de excepțională însemnătate pentru viitorul țării, pentru întreaga ac
tivitate a 
mocrației 
interne și . . . .
in a cărei elaborare și înfăptuire rolul determinant, decisiv revine tova
rășului Nicolae Ceaușescu, care, prin tot ceea ce întreprinde, demonstrează 
strălucita sa capacitate de a cunoaște în profunzime realitățile și cerin
țele fundamentale ale dezvoltării României, de a analiza fenomenele și 
tendințele lumii contemporane, de a aplica în mod creator tezele so
cialismului științific la condițiile concrete ale țării noastre.

înaltul prestigiu internațional dobîndit de România, locul nicicînd 
mai demn și mal stimat pe care îl ocupă în rîndurile națiunilor lumii se 
datoresc politicii externe de largă deschidere promovată de partidul șl 
statul nostru, activității internaționale excepționale pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară în spiritul unei înalte responsabilități, 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țările 
socialiste, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperialiste, pentru instau
rarea în viața internațională a unei noi ordini economice și politice, a 
unui climat nou, de colaborare și cooperare între toate statele, pentru 
făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Avind ferma convingere, exprimată de toți oamenii muncii din Ca
pitală, că prosperitatea patriei și înflorirea națiunii noastre sînt indiso
lubil legate de activitatea prodigioasă a celui mai iubit fiu al poporu
lui. Conferința reprezentanților oamenilor muncii din municipiul Bucu
rești hotărăște în unanimitate să susțină cu toată căldura și dragostea, 
cu adîncă recunoștință, realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Muncii, che
zășie a înfăptuirii neabătute a Programului partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, a hotărîrilor Congresului al Xll-lea al P.C.R., cale sigură a propă
șirii și progresului patriei noastre socialiste, a fericirii și bunăstării po
porului român.

clasei muncitoare, pentru perfecționarea continuă a de- 
noastre socialiste, pentru înfăptuirea exemplară a politicii 

externe științifice, profund novatoare a partidului și statului,

Conferințe județene 
ale reprezentanților 

oamenilor muncii
Vineri s-au încheiat conferințele 

județene ale reprezentanților oame
nilor muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația mărfuri
lor și finanțe. Evenimente marcante, 
cu profunde semnificații în viața fie
cărui județ, conferințele și-au desfă
șurat lucrările in preajma Congresu
lui consiliilor oamenilor muncii, larg 
forum democratic, menit să amplifi
ce, intr-o concepție superioară, parti
ciparea nemijlocită, intensă, efectivă 
a clasei muncitoare la conducerea so
cietății, a cărei instituționalizare in 
sistemul atit de cuprinzător al demo

crației noastre socialiste este rodul 
direct al inițiativei și contribuției to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

Conferințele au reunit delegații la 
congres, desemnați de recentele a- 
dunări generale ale oamenilor mun
cii, precum și pe reprezentanții oa
menilor muncii aleși in cadrul ace
lorași importante organisme ale de
mocrației muncitorești.

Au participat tovarășii Ion Coman
— la Alba. Ludovic Fazekas — la 
Argeș, Nicolae Constantin — la Bis- 
trița-Năsăud, Constantin Dăscălescu
— la Brașov, Ilie Rădulescu — la 
Brăila, Cornel Onescu — la Buzău, 
Ilie Verdeț — la Cluj, Emil Bobu — 
la Dolj, Dumitru Popescu — la Ga
lați, Petru Enache — la Hunedoara, 
Ion Dincă — la Iași, Richard Winter
— la Maramureș, Iosif Banc — la 
Prahova, Petre Lupu — la Suceava 
și Ion Ioniță — la Vrancea.

Au fost prezenți, de asemenea, nu
meroși invitați — membri ai C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai unor mi
nistere economice, instituții cen
trale, ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre de con
ducere din întreprinderi, de pe 
șantiere, din institute de cerce
tări și proiectări, oameni de știință 
și cultură.

în cadrul conferințelor a fost su
pusă dezbaterilor o amplă problema
tică menită să evidențieze locul și 
rolul deosebit de important al orga
nelor de conducere colectivă'din în
treprinderi in sistemul democrației 
noastre socialiste, rezultatele obținu
te de aceste reprezentative organis
me în lărgirea formelor de atragere 
a maselor muncitoare la organizarea 
și conducerea producției, a vieții eco- 
nomico-sociale, la înfăptuirea mari
lor obiective stabilite de cel de-al 
Xll-lea Congres al partidului pentru 
înflorirea pe mai departe a patriei 
noastre.

Pe ordinea de zi a conferințelor au 
fost astfel înscrise: 
(Continuare in pag. a V-a)
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Conferința reprezentanților oamenilor muncii din municipiul București
RAPORT

privind preocuparea consiliilor oamenilor muncii 
pentru realizarea prevederilor planului cincinal 1976-1980 
și măsurile ce se impun pentru asigurarea îndeplinirii 

sarcinilor de plan pe anul 1981 și pe întregul cincinal 1981-1985
După ce se subliniază că marile 

succese înregistrate in dezvoltarea 
fără precedent a economiei noastre 
naționale, în înflorirea științei, și cul
turii, în afirmarea plenară a uma
nismului socialist, în edificarea so
cietății socialiste pe pămintul patriei 
sint indisolubil legate de activitatea 
secretarului general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a adus și aduce o 
inestimabilă contribuție la elabora
rea politicii partidului și statului, la 
soluționarea problemelor de care de
pinde mersul nostru neabătut înainte 
pe calea bunăstării și civilizației, a 
socialismului și comunismului. în ra
port se spune : Aducînd un cald o- 
magiu și dînd glas întregii recunoș
tințe față de activitatea prodigioasă 
consacrată cu nețărmurit devotament 
de secretarul general al partidului 
înfloririi și propășirii continue a pa
triei, participanții la Conferința re
prezentanților oamenilor muncii din 
Capitală își exprimă în unani
mitate dorința fierbinte ca, la 
cel de-al II-lea Congres al Con
siliilor oamenilor muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
îpalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, chezășie sigură a întăririi și a- 
dincirii democrației socialiste, a afir
mării tot mai puternice a rolului 
conducător al clasei muncitoare în 
societate, a progresului neîntrerupt 
al patriei, a creșterii continue a pres
tigiului României pe toate meridia
nele globului.

In raport se arată că, în perioada 
1976—1980, oamenii muncii din mu
nicipiul București, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
a consiliilor oamenilor muncii, acțio
nind cu hotărîre pentru întărirea la
turilor calitative ale activității eco
nomice, au realizat o producție su
plimentară în valoare de peste 40 
miliarde Iei, una din principalele 
trăsături ale activității desfășurate 
în această perioadă fiind promova
rea pe scară largă, în toate unitățile, 
a progresului tehnic, introducerea 
mai rapidă in producție a unor teh
nologii noi, de mare randament, mo
dernizarea întregii producții. Aceas
ta a creat condiții pentru depășirea 
sarcinilor la export pe întregul cin
cinal trecut cu 1.5 miliarde lei-valu- 
tă. Producția netă în anul 1980 a fost 
cu 83,4 la sută mai mare față de 1975. 
în cincinalul care a trecut, Capitala 
a beneficiat de un amplu program de 
ințrșȘțiții, fiind puse in funcțiune 307 
capacități de producție și date în fo
losință populației 124,2 mii aparta
mente, 250 mii mp spații comerciale 
și numeroase alte Obiective socio
culturale.

Realizările dobîndite în toate do
meniile de activitate sînt strins le
gate de sprijinul permanent acordat 
zi de zi, în toată această peripadă, 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, cu 
prilejul numeroaselor vizite de lu
cru în unitățile de producție și cer
cetare, al intîlnirilor și dialogului 
sistematic cu oamenii muncii asupra 
tuturor problemelor lor de muncă și 
de viață, a orientat și îndrumat cu 
grijă și căldură întreaga activi
tate, îndemnurile și indicațiile sale 
deosebit de prețioase constituind 
pentru Organizația de partid a 
Capitalei un însuflețitor program de 
acțiune, de mobilizare a tuturor for
țelor în vederea dezvoltării econo- 
mico-sociale in ritm susținut a mu
nicipiului București, a creșterii con
tinue a nivelului de trai al locuito
rilor săi.

în continuare, raportul reliefează 
sarcinile deosebite ce revin Capita
lei in actualul plan cincinal și ana
lizează modul de realizare a planu
lui pe primele 5 luni din acest an, 
perioadă în care pe ansamblul Capi
talei s-a obținut la producția-marfă 
o depășire de 1,1 miliarde lei, la pro
ducția netă de 535 milioane lei. iar 
productivitatea muncii a fost reali
zată în proporție de 102 la sută. Chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă 
s-au situat sub nivelurile planificate, 
iar prin reducerea normelor de con
sum s-au economisit peste 3 500 tone 
metal, 40 000 tone combustibil conven
țional, 30 milioane KWh energie elec
trică și altele. Ponderea produselor 
noi și reproiectate în valoarea pro-

Din cuvîntul participanților
în cuvîntul său, tovarășul Du*  

mitru Badea a spus '• Aflat‘ sub 
puternica impresie determinată de 
recentele vizite de lucru efectuate la 
întreprinderea „23 August11, cei peste 
18 000 de oameni ai muncii, dînd ex
presie dragostei și stimei profunde 
față de secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a recunoașterii 
unanime a strălucitei sale personali
tăți de eminent revoluționar și neobo
sit luptător pentru propășirea patriei 
și prosperitatea națiunii noastre so
cialiste, susțin cu căldură propunerea 
de realegere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția de președinte ăl' 
Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii.

în numele Colectivului de oameni 
ai muncii pe care îi reprezint, vă rog 
să ne permiteți, mult stimate tovarășe 
secretar general, să vă mulțumim cu 
toată căldura Inimilor noastre pentru 
grija ce ne-o purtați, pentru sprijinul 
și prețioasele îndrumări pe care ni le 
acordați permanent, ce ne orientează, 
zi cu zi, în întreaga noastră activitate.

Arătînd că înfăptuirea obiectivului 
fundamental al celui de-al XII-Iea 
Congres al partidului — de a realiza 
o calitate nouă, superioară, în întrea
ga activitate economică — înseamnă 
pentru consiliul oamenilor muncii, 
pentru întregul colectiv al uzinei 
realizarea ritmică și integrală a tutu
ror indicatorilor și sortimentelor din 
plan, cu prioritate a celor destinate 
exportului, in condiții de maximă 
eficiență, vorbitorul a înfățișat în con
tinuare unele succese obținute de în
treprinderea în care lucrează în cinci- 

ducției-marfă a trimestrului I a fost 
de 16,7 la sută, cu 3,9 procente peste 
nivelul planificat. Planul valoric de 
investiții s-a realizat în proporție de 
104,3 la sută, de la începutul anului 
fiind puse în funcțiune 20 capacități 
de producție mai importante, din care 
12 în devans. De asemenea au fost 
Îndepliniți principalii indicatori și in 
domeniul transporturilor, al circula
ției mărfurilor și al prestărilor de 
servicii.

în raport se relevă că în toate 
adunările generale ale oamenilor 
muncii participanții au dezbătut cu 
exigență și răspundere comunistă, în 
spiritul democrației noastre muncito
rești, al indicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, activitatea desfă
șurată de consiliile oamenilor muncii 
pentru perfecționarea continuă a con
ducerii și organizării producției in ve
derea mobilizării eforturilor tuturor 
oamenilor muncii pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor economice, și, 
îndeosebi, a indicatorilor calitativi, de 
eficiență. în adunări s-au formulat 
numeroase propuneri referitoare la 
măi buna organizare a producției și 
a muncii, creșterea productivității, 
perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație, reducerea consumurilor de ma
teriale, combustibil și energie, conco
mitent cu ridicarea nivelului calității 
și competitivității produselor, spo
rirea beneficiului, creșterea rentabi
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lității, obiectivele înscrise In hotărî- 
rile adoptate reprezentînd o garanție 
că pînă la sfîrșitul acestui an colecti
vele de oameni ai muncii din unită
țile Capitalei iși vor îndeplini sarci
nile de plan și angajamentele. Tot
odată, în cadrul adunărilor generale, 
participanții la dezbateri, exprimîii- 
du-și deplina aprobare fâță de orien
tările date de conducerea partidului, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționarea ca
drului democratic instituționalizat, au 
făcut propuneri judicioase, menite să 
asigure îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă ale organelor de 
conducere colectivă, sporirea fermi
tății și combativității lor revoluționa
re prin creșterea ponderii in consi
liile oamenilor muncii a numărului 
de muncitori care lucrează direct în 
producție. '

Raportul subliniază în continuare 
că rezultatele obținute nu reflectă po
sibilitățile reale, mari, de care dis
pune Capitala.

Astfel, deși pe ansamblul munici
piului București prevederile de plan 
s-au îndeplinit la principalii indica
tori, bilanțul pe primele 5 luni din 
acest an putea fi mult mai buh, dacă 
o serie, de întreprinderi industriale nu 
ar fi înregistrat nereali zări la pro
ducția fizică, care se datoresc. în 
principal, insuficientei preocupări a 
consiliilor oamenilor muncii pentru 
utilizarea rațională a capacităților de 
producție și a forței de muncă. Im
portante pierderi de producție s-au 
înregistrat și din cauza nerealizârii 
parametrilor tehnico-economici pro
iectați la unele capacități de produc
ție, puse in funcțiune în anii pre
cedents

Consiliile oamenilor muncii din 
unele unități nu se preocupă în
deaproape de îmbunătățirea continuă 
a normelor de muncă în concordan
ță cu nivelul de dotare tehnică și cu 
gradul de pregătire a muncitorilor. 
Din această cauză, în unele între
prinderi s-au înregistrat în anumite 
perioade depășiri ale normelor și re
tribuțiilor, fără realizarea unei creș
teri corespunzătoare a producției și 
productivității muncii. Nu peste tot 
consiliile oamenilor muncii au acțio
nat cu fermitate pentru întărirea or
dinii și disciplinei, pentru crearea in 
toate colectivele de muncă : a unui 
climat de etică și echitate socialistă.

Subliniind importanta îndeplinirii 
integrale a sarcinilor de export, ra
portul relevă, totodată, necesitatea 
intensificării eforturilor pentru redu
cerea importurilor.

în centrul întregii activități trebuie 
să stea asigurarea unei producții de 
cea mai înaltă calitate, acționîndu-se 
cu hotărîre in spiritul indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

naiul precedent, precum și în anul 
1981, primul an al actualului cincinal, 
arătînd că pe primele 5 luni ău fost 
realizate sarcinile de plan la export 
în proporție de 101 la sută, iar pro
gramul de investiții a fost realizat și 
depășit.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, a spus vorbitorul, că între
prinderea „23 August" iși va realiza 
în acest an integral contractele la ex
port, in condiții corespunzătoare de 
calitate și eficiență. In întreaga noas
tră activitate sintem preocupați pen
tru ducerea la îndeplinire a obiecti
velor prevăzute in „Hotărirea-Pro- 
gram“ a adunării generale a oame
nilor muncii din întreprinderea 
noastră elaborată din inițiativa 
și sub îndrumarea dumneavoastră. 
Raportăm conferinței, dumneavoastră 
personal, tovarășe secretar general, 
că măsurile cu termen scadent din 
„Hotărirea-Program" au fost reali
zate și sintem hotăriți să îndeplinim 
integral prevederile acestui impor
tant document, asigurînd în acest fel 
toate condițiile de realizare a sarci
nilor economice și a angajamentelor 
asumate.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la unele neajunsuri în activitatea 
producției și de realizare a parame
trilor proiectați la unele capacități de 
producție, neajunsuri care au fost a- 
nalizate în plenara lărgită a comite
tului de partid, precum și in recenta 
adunare a reprezentanților oameni
lor muncii, luîndu-se măsuri pentru 
înlăturarea lor.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Conștienți de faptul că cea mai mare 
parte din lipsurile existente in uzina 

în domeniul cheltuielilor de pro
ducție, rezultatele obținute nu sint pe 
rpăsura resurselor de care dispun în
treprinderile, ceea ce arată că nu 
peste tot consiliile oamenilor muncii 
acționează cu hotărîre pentru aplica
rea fermă a cerințelor noului meca
nism economico-financiar. a princi
piilor autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești.

Consiliile oamenilor muncii din 
numeroase unități nu urmăresc în
deaproape soluționarea operativă a 
problemelor de care depinde realiza
rea unui circuit rațional al mijloace
lor circulante, utilizarea judicioasă a 
creditelor, iar organele de control 
financiar-bancar nu intervin prompt 
pentru reducerea stocurilor peste 
plan.

în ce privește planul de investiții, 
raportul arată că deși pe primele 5 
luni ale anului sarcinile valorice sint 
îndeplinite, un număr de 12 capa
cități fiind realizate în devans, unele 
obiective au fost puse în funcțiune 
doar parțial, iar la altele, deosebit 
de importante, termenele de punere 
în funcțiune sint depășite.

Ca atare, este necesar ca atît uni
tățile de construcții, cit și beneficia
rii să-și concentreze toate forțele, să 
conlucreze mult mai strins pentru 
finalizarea rapidă a obiectivelor de 
investiții, ca și a programului con
strucției de locuințe.

în domeniul transporturilor, deși la 
principalii indicatori s-au obținut, pe 
ansamblu, rezultate bune, nu s-a 
reușit pe deplin să se asigure opti
mizarea transporturilor.

în domeniul comerțului și al pres
tărilor de servicii pentru populație, 
unde se înregistrează unele rămineri 
în urmă în realizarea sarcinilor de 
plan,, raportul arată că trebuie să se 
manifeste mai multă grijă față de 
modul cum sint repartizate și păs
trate mărfurile.

Referitor la stilul și metodele de 
muncă ale consiliilor oamenilor mun
cii, in raport se arată că în perioa
da care a trecut de la primul Con
gres al consiliilor oamenilor muncii 
organele de conducere colectivă, e- 
xercitînd un rol tot mai important 
în conducerea și organizarea produc
ției, au analizat și dezbătut, cu parti
ciparea largă a oamenilor muncii, 
problemele hotărîtoare pentru asigu
rarea bunului mers al activității uni
tăților respective. Cu toate acestea, 
nu peste tot s-a acționat in mod 
stăruitor pentru înfăpluirea progra
melor de măsuri, a hoțărtrilor adop
tate și nu s-a asigurat întotdeauna 
un control sistematic, pină la ultimul 
loc de muncă, asupra cunoașterii și 
realizării sarcinilor stabilite.

în încheiere, raportul evidențiază 
sarcinile și răspunderile ce revin Or
ganizației de partid a Capitalei, tu
turor colectivelor de muncă, in ve
derea ridicării nivelului calitativ al 
întregii activități și îndeplinirii în 
cele mai bune condiții a obiective
lor actualului plan cincinal.

Comitetele de partid, municipal și 
ale sectoarelor trebuie să acționeze 
cu toată hotărîrea pentru îndrumarea 
și sprijinirea îndeaproape a consi
liilor oamenilor muncii, ajutîndu-le 
permanent să-și organizeze mai bine 
propria activitate, să-și perfecțio
neze continuu stilul și metodele de 
muncă, să valorifice mai mult expe
riența și capacitatea creatoare a ca
drelor de specialiști din unități, să a- 
sigure participarea tuturor oamenilor 
muncii la conducerea și organizarea 
producției, la îmbunătățirea întregii 
activități economico-sociale.

Organizațiile de sindicat și U.T.C., 
organizațiile democrației Si unității 
socialiste vor trebui ca, împreună cu 
consiliile oamenilor muncii, să asi
gure cunoașterea aprofundată, de 
către fiecare om al muncii, a politi
cii interne și externe a partidului și 
statului nostru, a sarcinilor concrete 
ce revin fiecărui colectiv, întărirea 
muncii de educație, de formare și 
dezvoltare a conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii.

în același timp, este necesar să se 
acorde o atenție deosebită creșterii 
rolului adunărilor generale din în
treprinderi, pentru ca acestea să-și 
exercite cit mai bine competențele și 
atribuțiile, manifestind mai multă 
exigență asupra modului in care 
consiliile oamenilor muncii își înde
plinesc obligațiile ce le revin;

la dezbateri
noastră sînt urmare a stilului defec
tuos de muncă al consiliului oame
nilor muncii, a faptului că nu am 
reușit întotdeauna să acționăm ope
rativ și eficient, sîntem hotăriți să 
ne concentrăm toate forțele pentru 
soluționarea problemelor majore cu 
care ne confruntăm, astfel incit să 
ne putem realiza exemplar planul 
pe acest an și pe întregul cincinal. 
Vă rog să-mi permiteți ca, în nu
mele colectivului de oameni ai mun
cii de la întreprinderea „23 August", 
să vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune eforturi susținute pentru rea
lizarea integrală a sarcinilor ce ne 
revin, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a răspunde prin fapte 
grijii și atenției permanente pe care 
dumneavoastră o acordați colectivu
lui nostru de muncă, ca dealtfel în
tregii clase muncitoare.

în cuvintul său, tovarășul pgțfg 
Fluture a arătat că oamenii mun
cii din întreprinderea „Vulcan", care 
au simtit permanent sprijinul și în
demnurile mobilizatoare ale secreta
rului general al partidului cu ocazia 
vizitelor sale de lucru, au îndeplinit 
prevederile cincinalului trecut cu trei 
luni mai devreme, iar pe primele 
cinci luni ale anului în curs au reușit 
să-și îndeplinească principalii indica
tori de plan. Vorbitorul s-a referit 
la măsurile întreprinse pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor la ex
port, precizind că pe primele 5 luni 
ele au fost depășite în ansamblu cu 
49 milioane lei, iar pe devize libere 
cu 3,5 milioane dolari.

Aceste realizări — a spus el — 
reprezintă răspunsul muncitorilor din 
întreprinderea „Vulcan" la sprijinul 
primit din partea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, fapt pentru care vă ru
găm să primiți din partea noastră 
Cele mai calde mulțumiri și angaja
mentul ferm de a milita neabătut, de 
a face totul pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin.

Directorul cunoscutei întreprinderi 
bucureștene s-a oprit apoi asupra 
neajunsurilor care au împiedicat, ob
ținerea unei rentabilități ridicate la 
fiecare produs, menționind că au fdst 
stabilite măsuri ferme pentru înlă
turarea deficiențelor, pentru înlo
cuirea unor tehnologii și soluții con
structive învechite, pentru creșterea 
răspunderii fiecărui om față de sar
cinile deosebite pe care le are uzină. 
Avem programe clare, rod al gindf- 
rii colectivului nostru, dar trebuie să 
spunem că. multe din aceste măsuri 
le aplicăm cu încetineală și nu le 
urmărim întotdeauna pînă Ia capăt
— a spus vorbitorul.

Referindu-se la preocupările colec
tivului uzinei pentru reducerea con
sumului, de metal la. o Serie de pro
duse. el a arătat că au fost găsite 
soluții pentru a diminua cu 800 tone 
greutatea cazanelbr de 520 TAB/H, 
cu 120 tone a cazanelor de 100 
Gcal și cu 35 tone a1 cazanelor de 
100 T/H pe lignit. Această acțiune 
va fi continuată și la restul produ
selor, urmărindu-se, totodată, obține
rea unor parametri tehnici ridicați și 
eliminarea consumului de hidrocar
buri.

Vorbitorul a propus ca, in cadrul 
acțiunii de reducere a importurilor, 
industria noastră metalurgică să ur
genteze asimilarea unor sortimente 
de țevi înalt aliate și a oțelurilor 
refractare speciale, care, în prezent, 
se importă, subliniind că în uzină 
sînt în curs de finalizare măsuri 
pentru creșterea capacităților la exe
cuția unităților de pompaj destinate 
exportului. El a menționat că mun
citorii întreprinderii „Vulcan" se an
gajează in fața conferinței să supli
menteze producția pentru export cu 
încă un milion de dolari.

Dînd glas sentimentelor- de înaltă 
stimă și respect față de cel mai iubit 
fiu al poporului nostru, comunistul 
de omenie, marele om de stat și re
voluționar al epocii noastre — a con
tinuat vorbitorul — susținem cu 
toată căldura inimilor ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, să fie reales în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii, cheză
șie a realizărilor de prestigiu obți
nute de partid și de popor pe dru
mul glorios de ridicare a României 
pe noi culmi ale civilizației și pro
gresului, spre comunism.

îngăduiți-mi să dau, glas, în nu
mele tuturor oamenilor muncii din 
sectorul 2, sentimentelor de înaltă 
apreciere și caldă recunoștință față 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al; națiunii noastre, pentru 
activitatea neobosită consacrată pro
pășirii patriei, ridicării bunăstării 
fiilor ei, creării condițiilor pentru 
părtîfiiparea bferijvâ a clasei munci
toare, a intrdSuIuî popor la condu
cerea vieții economico-sociale — a 
spus, în cuvintul său, tovarășul

Popa.
în continuare, vorbitorul s-a referit 

la activitatea desfășurată de Comite
tul de partid al sectorului 2 pentru 
mobilizarea comuniștilor,- â tuturor 
oamenilor muncii la realizarea exem
plară a sarcinilor ce revin unităților 
economice de pe cuprinsul sectorului 
in acest prim an al cincinalului ca
lității și eficienței. Raportăm confe
rinței — a spus el — că unitățile eco
nomice din sectorul 2 au depășit, pe 
primele 5 luni ale anului, planul pro- 
ducției-marfă cu 153 milioane lei, ăl 
producției nete cu 80 milioane lei ; au 
fost puse in funcțiune 9 capacități de 
producție din cele 13 prevăzute în 
cursul anului, dintre care 7 in devans 
față de termenele planificate. Cu 
toate acestea, nu ne putem declara 
mulțumiți cu realizările de pînă 
acum. Unul Jdintre cei mai impor
tanți indicatori la care nu am reușit 
să ne realizăm sarcinile il constituie 
planul de export. Față de aceste de
ficiențe, comitetul de partid al sec
torului, organele și organizațiile de 
partid, consiliile oamenilor muncii au 
luat o serie de măsuri pentru lichi
darea restanțelor. Efectul măsurilor 
se manifestă incă din această lună, 
cînd vom realiza un volum de 
mărfuri livrate la export cu 40 la sută 
mai mare decit ritmul mediu al li
vrărilor pe primele 5 luni ale anului.

Apoi vorbitorul s-a referit la 
unele acțiuni întreprinse de biroul 
comitetului de partid al sectorului 
pentru impulsionarea activității con
siliilor oamenilor muncii in direcția 
intensificării activității de valorifica
re deplină a bazei tehnice de care 
dispun întreprinderile, în special a 
utilajelor de mare complexitate, a 
mâșinilor-unelte automate și cu co
mandă numerică, de utilizare judi
cioasă a forței de muncă.

Permiteți-mi să vă raportez, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu — a 
spus apoi vorbitorul — că am trecut 
concret la înfăptuirea prețioaselor in
dicații date de dumneavoastră, cu 
ocazia recentei vizite efectuate în 4 
întreprinderi din sectorul nostru. Fo
losesc acest prilej pentru a exprima 
hotărîrea unanimă a oamenilor mun
cii din întreprinderile sectorului 2 de 
a realiza, în cinstea zilei de 23 Au
gust. întregul angajament asumat în 
întrecerea socialistă pe anul 1981 și 
a-T depăși pină la sfîrșitul anului cu 
150 milioane lei la producția-marfă.

Dorim și pe această cale să ne ex
primăm cele mai vii sentimente de 
gratitudine față de activitatea 
neobosită desfășurată de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce 
faceți spre binele și fericirea poporu
lui nostru. De aceea, este o deosebită 
cinste pentru mine să pot da glas de 
la această tribună hotărîrii unanime 
a oamenilor muncii din sectorul nos
tru de a susține din toată inima, cu 
nemărginită dragoste, propunerea ca 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să fiți reales în 
înalta funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor Muncii
— chezășia continuității și dinamis
mului întregii noastre activități, a în
făptuirii hotărîrilor Congresului al 
XII-Iea, a mărețelor împliniri pe 
drumul progresului și bunăstării.

în cuvintul său, tovarășa £|ena 
Verona Burtea 8 spus: Doresc 
să subliniez in acest cadru căldura 
și sentimentele de profundă bucurie 
și satisfacție cu care au aprobat cei 
18 000 de oameni ai muncii din în
treprinderea de confecții $i tricotaje

București propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, cel mai.iubit, și stimat 
fiu al poporului nostru, să fie. reîn
vestit cu înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oameni
lor Muncii. Noi vedem în această ga
ranția sigură că, și în viitor, prin
cipiile fundamentale ale democrației 
noastre socialiste vor fi aplicate 
neabătut, hotărîrile celui de-al 
XII-Iea Congres vor prinde ' viață, 
patria noastră va urca noi trepte pe 
calea progresului, a bunăstării mate
riale și spirituale.

In numele colectivului nostru, 
unde lucrează peste 80 la sută femei, 
vă rog să îmi îngăduiți să exprim, 
tovarășe secretar general al partidu
lui, mult iubitei tovarășe Elena 
Ceaușescu, gratitudinea pentru ceea 
ce, prin grija dumneavoastră, repre
zintă astăzi statutul nostru social — 
posibilitatea de a ne vedea împlini
te aspirațiile umane și creative, de 
a cunoaște, noi, femeile, cea mai 
profundă afirmare. în viața economi
că, socială și politică a țării.

în continuare, vorbitoarea a înfă
țișat unele succese din activitatea 
colectivului întreprinderii in care 
lucrează, arătînd că, acționind in 
spiritul indicațiilor date de se
cretarul general al partidului cu 
privire la creșterea i " 
organelor de conducere 
pe primele cinci luni 
tui an au fost realizați 
iii indicatori de producție, 
țiile reducerii cheltuielilor _______
cu 16 lei la 1 900 lei producție-mar
fă. Dînd curs inițiativei muncitorești, 
ă spus ea, consiliul oamenilor mun
cii a promovat o concepție dinamică 
și unitară de dezvoltare, menită șă 
contribuie la creșterea competitivi
tății produselor noastre pe piața ex
ternă. S-a acționat pe linia moder
nizării și tipizării tehnologiilor de 
fabricație,, urmărindu-se cu priorita
te valorificarea superioară a mate
riei prime indigene, reducerea con
sumurilor specifice. Volumul expor
tului în acest an a crescut cu 24 la 
sută față de realizările anului 1980, 
iar peste 80 la sută din producția ce 
o realizăm se exportă.

Vorbitoarea a arătat apoi că re
zultatele obținute . nu reflectă posi
bilitățile reale ale colectivului, lip
surile manifestate datorindu-se și 
insuficientei preocupări a consiliului 
oamenilor muncii pentru soluționa
rea operativă a unor probleme și 
aspecte legate de îndeplinirea inte
grală și în bune condiții a obiecti
velor economice prevăzute în planul 
pe 1981.

Adunarea generală a oamenilor 
muncii, a spus ea, expresie plenară 
a manifestării democrației noastre 
muncitorești, a propus soluții con
crete, menite să asigure eliminarea 
neintîrziată a neajunsurilor, Cunos- 
cirid importanța activității de export, 
vom dezvolta conlucrarea cu centra
lele î__ __ ,______________ ”____
unor țesături și auxiliare intr-o gamă 
variată de modele și o paietă «flo
ristică modernă. Vom'căuta, împreu
nă cu furnizorii, cele mai bune so
luții de respectare ă contractelor în
cheiate, asigurînd în acest mod reâ- 

și la niț^4^^
*®nc*ic,an a-Aneferit apoi la‘*pteb-  ciiț fiind-eohv

Mior externe,^. , — irtfpsfiță cb'nstâhtei ale părtidiilui ?i va asigura. întaptPentru pregătirea temeinică a cift- ..m-,.-,...-. ■ . ...
cinalului 1981—1985, definit de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cincinalul 
calității și eficienței, în întreprinde
rea noastră a fost întocmit .uri pro
gram complex de măsuri, care , vi
zează prioritar următoarele dome
nii cercetarea și . proiectarea îm
brăcămintei; dezvoltarea acțiunii de 
autdutilare, introducerea tehnicii e- 
lectr'onice,de calcul- în programarea 
și urmărirea producției, îmbunătăți-- 
rea condițiilor sociale și de muncă 
ale oamenilor.

răspunderii 
colectivă, 

ale aces- 
principa*  
in condi- 
materiale

furnizoare, pentru realizarea

Comitetul de partid și consiliul 
științific din I.C.S.I.T.-Titan — a 
subliniat in cuvintul său tovarășul 
Aurel Sandu - au orientat in* 
treaga activitate în direcția ridicării 
nivelului tehnic și a calității- lucră
rilor și produselor realizate, spre eli
minarea importurilor de mașini- 
unelte, cit și a importurilor de ele
mente de completare, reducerea chel
tuielilor materiale prin reducerea 
consumului de metal și de energie, 
îmbunătățirea și modernizarea teh
nologiilor și introducerea automati
zării in conformitate cu direcțiile 
stabilite în Programul-directivă de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și de introducere a progre
sului tehnic în perioada 1981—1990 și 
direcțiile principale pînă in anul 2900 
adoptat de Congresul al XÎI-Iea al 
P.C.R. în,, acest sens ne-am concen
trat forțele pe proiectarea de noi ti
puri de mașini ce au intrat în fabri
cația de serie cuprinsă in nomencla
toarele mașinilor ofertabile la export. 
Contribuția institutului la programul 
de fabricație al întreprinderilor con
structoare de mașini-unelte se re
găsește prin cele 283 tipodimensiuni 
proiectate in institut in cincinalul 
1976—1980, reprezentînd circa 72 la 
sută din întreaga producție de ma
șini-unelte din țară.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că pe primele 5 luni 
ale anului fn curs institutul a reali
zat și depășit planul la toți indica- • 
torii. în prezent, sintem preocupați 
de generalizarea tipizării și modula
rizării soluțiilor constructive in ca
drul aceleiași familii de mașini și 
chiar intre familii de mașini, în ve
derea înlăturării unor dificultăți în 
asimilarea noilor produse, eliminării 
importurilor, introducerii și extinde
rii robotizării și automatizării proce
selor de producție.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la preocupările actuale ale colec
tivului I.C.S.I.T.-Titan, arătînd că se 
are in vedere îmbunătățirea activi
tății prin căutarea celor mai adecvate 
măsuri organizatorice și politice pen
tru creșterea calității muncii.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, a spus apoi 
vorbitorul, că vom spori preocuparea 
pentru ridicarea nivelului de pregă
tire a oamenilor muncii din institut 
și pentru mobilizarea colectivului în 
rezolvarea promptă a problemelor ce 
apar în întreprinderile cu care cola
borăm. în vederea unirii eforturilor 
tuturor colectivelor de muncă din 
Capitală și introducerii mai rapide 
a progresului tehnic propunem ampli
ficarea schimburilor de experiență 
între cadrele tehnice din institute de 
cercetare, invățămînt superior și în
treprinderi, pe ramuri de activitate, 
pentru soluționarea operativă a unor 
probleme de modernizare a produse
lor din fabricație și a utilajelor din 
dotare, coordonate de comitetul mu
nicipal de partid.

Doresc să dau glas adeziunii colec
tivului pe care-1 reprezint ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 

președinte al Republicii Socialiste 
România, să fie reales in funcția de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Oamenii muncii, întregul colectiv 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din întreprinderea „Semănătoarea" 
dînd glas sentimentelor de stimă și 
recunoștință față de partid și de se
cretarul său general, și-ău exprimat 
hotărîrea în adunarea generală a oa
menilor muncii ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul încercat al 
partidului și statului nostru, strălucit 
exemplu de muncă și viață comunis
tă, de înțelepciune și consecvență re
voluționară, să fie reînvestit la apro
piatul congres in înalta funcție de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, aceasta constitu
ind garanția deplină și sigură a în
făptuirii ferme, neabătute a mărețe
lor obiective de dezvoltare a Româ
niei socialiste, stabilite de Congresul 
al XII-Iea al partidului — a spus 
tovarășul Țu<jor Bălan.

Colectivul întreprinderii 
toarea" mi-a dat mandatul 
portăm că sintem puternic 
pentru a aplica indicațiile 
de prețioase date de dumneavoastră 
cu prilejul numeroaselor vizite de lu
cru In întreprinderea noastră, al in- 
tilnirilor cu specialiștii din agricul
tură și industria construcțiilor de 
mașini. Subliniind că de mai mult 
timp colectivul uzinei și-a concentrat 
eforturile cu deosebire in direcția 
modernizării și realizării de noi ti
puri de combine, promovării pro
gresului tehnic, creșterii eficienței 
economice a întregii activități, 
vorbitorul a menționat că aces
te1- preocupări s-au materializat în 
realizarea în anul 1980 a 4 000 com
bine „Carp-4“, destinate recoltării 
porumbului în știuleți depănușați, a 
cărei productivitate este cu 20 la sută 
superioară combinei fabricate ante
rior, precum și în executarea mode
lelor experimentale care ău stat Ia 
baza realizării noului tip de combină 
modulată, multifuncțională de mare 
capacitate, ce urmează să fie livrată 
agriculturii in acest an.

Prin reproiectarea și îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, 
terializarea numeroaselor 
făcute de oamenii muncii, 
dus consumul specific de 
290 kg de fiecare combină.

Sîntem convinși că rezultatele ob
ținute puteau fi și mai bune dacă în 
activitatea noastră nu s-ar fi mani
festat unele neajunsuri, a arătat mai 
departe vorbitorul, referindu-se la 
desele defecțiuni privind funcționa
rea combinelor, sesizate de mecani
zatori, la volumul ridicat de pie
se de schimb solicitat de benefi
ciari. După opinia sa, întreprinderea 
dispune de o puternică dotare tehni
că constind în mașini și utilaje de 
mare productivitate care nu sînt încă 
folosite corespunzător.

Relevînd că neajunsurile existente 
au fost analizate cu multă responsa
bilitate în adunarea generală a oame
nilor muncii din întreprindere, vor
bitorul a arătat că măsurile stabilite 
permit lichidarea acestor lipsuri in 

„Semănă- 
să vă ra- 
mobilizați 

deosebit

prin ma- 
propuneri 
a fost re- 
metal cu

statului nostru pentru ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
arătind că in întreprinderea în care 
lucrează, în cele două etape de ma
jorare ă retribuției din -cincinalul an
terior, fiecare dintre constructorii de 
combine a beneficiat de un spor me
diu lunar de 500—600 lei. De aseme
nea, s-au îmbunătățit substanțial con
dițiile de muncă în sectoarele calde 
din cadrul intreprinderii.

Toate acestea — a spus el — ex
primă grija deosebită a conducerii, 
partidului și statului, personal a 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, față de îmbu
nătățirea permanentă a condițiilor 
de viață și de muncă ale Clasei mun
citoare, ale întregului popor, față de 
împlinirea vieții materiale și spiri
tuale a fiecăruia dintre noi, pentru 
care vă mulțumim din toată inima.

în numele întregului. nostru colec
tiv — a arătat vorbitorul în încheie
re — vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că ne vom face pe deplin da
toria. Garanția acestui angajament 
este îndeplinirea planului la produc
ția fizică și a angajamentelor asuma
te in întrecerea socialistă pe semes
trul î/1981, astăzi 19 iunie 1981, ceea 
ce va permite obținerea unei produc
ții suplimentare de peste 60 mi
lioane lei.

Alăturîndu-ne glasul la cel al tu
turor colectivelor de muncă — a 
spus in cuvintul său tovarășul gmj. 
lian Uleia - ne m;inifesUm în
treagă recunoștință față de activita
tea neobosită a secretarului general 
al partidului și ne exprimăm în una
nimitate adeziunea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales in 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii. Avem astfel. deplina încredere, 
ferma convingere că prezența in 
fruntea Consiliului Național al Oa
menilor Muncii a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fia al, po
porului român, conducătorul revolu
ționar încercat al României socialis
te, promotor al dezvoltării neîntre
rupte, intr-un ritm susținut a țării 
noastre constituie o garanție deplină 
că acest organism de conducere a 
vieții noastre economice va contri
bui din plin la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate și la 
înaintarea spre comunism, la men
ținerea și dezvoltarea prestigiului 
internațional al ~

Referindu-se 
colectivului din 
bitorul a spus : 
rării permanente cu întreprinderile 
furnizoare și a eforturilor depuse de 
întregul nostru colectiv, Xndustrial- 
expbrtimport și-a realizat cu succes 
planul de export pe primele 6 luni, 
existind posibilități ca 
șitul anului realizările 
tor amplificate.

Cu toate acestea, a 
buie să arătăm că la utilajul petro
lier situația acoperirii cu contracte 
nu este satisfăcătoare. Avem, de a- 
semenea, unele restanțe în 
de piese de schimb pentru 
și utilaje tehnologice.

Cadrul organizatoric creat 
12/1980 pentru întărirea 
cerii muncitorești și s 
economico-financiare și 

României.
apoi la activitatea 
care face parte, vor- 
Ca urmare a colabo-

pină Ia sfîr- 
să fie simți*

spus el, tre-

livrarea 
motoare

de legea 
autocondu- 

autogestiunii 
i a noului 

mecanism valutar in activitatea de 
comerț exterior și cooperare inter
națională constituie un factor mobi
lizator in vederea ridicării pe o 
treaptă superioară a întregii activi
tăți de comerț exterior. Acțlo- 
ntnd potrivit prevederilor, am con
stituit in întreprindere colective 
speciale avlnd sarcini de prospecta

re, ofertare, contractare și de urmă
rire in intreprinderile furnizoare a 
modului in care se realizează livra
rea produselor destinate exportului.

Acționind în spiritul indicațiilor se
cretarului general al partidului, am 
realizat importuri cu contrapartidă 
de 100 la sută, în principal prin li
vrarea de produse ale Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
acțiune pe care o vom dezvolta și în 
viitor prin crearea de relații stabile 
cu o serie de firme interesate in co
laborarea cu țara noastră.

Pentru a ne adapta într-un termen 
cit mai scurt cerințelor actuale pe 
plan mondial, în domeniul utilajului 
petrolier, împreună cu intreprinderile 
furnizoare, institutul de proiectări și 
centrala industrială, am întocmit un 
program pentru asimilarea de noi 
instalații și echipamente cu acționa
re electrică și diesel-electrfcă, trans
portabile in blocuri mari, elicoptera- 
biîe și alte echipamente pentru di
verse condiții climatice.

Ținînd seama de faptul că piața in
ternațională se orientează din ce in 
ce mai mult spre executarea lucrări
lor de foraj și geologice prin contrac
tori specializați, activitate aducă
toare de aport valutar important, 
avem în vedere organizarea unei co
laborări împreună cu întreprinderile 
prestatoare de servicii Romoetrol și 
Geomin, cit și cu firme similare din 
străinătate.

Beneficiind direct de înțelege
rile realizate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia vizitelor efec
tuate in diferite țâri in curs de dez
voltare,' Industrialexportimport a în
cheiat o serie de contracte importan
te pentru instalații complexe, con
tracte care; valorifică superior atît 
inteligența românească, cît șt utila
jele și materialele exportate.

Valorifieind in continuare prevede
rile documentelor semnate la nivel 
inalt avem in vedere dezvoltarea ex
porturilor complexe pentru care am 
elaborat împreună cu centralele in
dustriale un proferam de acțiuni de 
contractare imediate și de perspec
tivă.

. Exprimind deplina adeziune la pro
punerea realegerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in inalța funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, vorbitorul a asi
gurat pe secretarul general al parti
dului că toți comuniștii, consiliul 
oamenilor muncii, lucrătorii din In
dustrialexportimport vor fi in primele 
rtnduri pentru o nouă calitate in ac
tivitatea de comerț exterior și nu vor 
precupeți nici un efort pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor ce le 
revin in actualul cincinal.

său 
tri-

Este pentru mine deosebit de 
ElăCut — a spus în cuvintul
>oiria Firulescu ~ ca de u 

buna Conferinței municipale a 
prezentanților oarfienilor muncii 
mă fac. ecoul voinței întregului per
sonal . muncitor din întreprinderea 
„Tricbdava" și să-mi exprim totala 
adeziune față de propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu, la apro
piatul congres, să fie reînvestit in 
înalta funcție de președinte, al Cqn- 

......... ‘ enllor IVffin-
gtin.aceasțgse 

... Bfermă, ndftă-
. țut.ft' a mărețelor obiWdVe de dezvol

tare a României socialiste, stabilite 
de Congresul al XII-Iea al P.C.R., a 
Înaintării țării pe noi trepte de civi
lizație; bunăstare și progres.

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii, din între
prinderea noast'ră, a constituit un 
prilej . de analiză profundă, îritr-un 
spirit de înaltă exigență și. răspun
dere . muncitorească a moiiy' i in 
care organul colectiv de coiy cere a 
reușit să asigure bunul mers al ac
tivității economico-sociale â între
prinderii in cincinalul 1976—1980 și 
în special rezultatele obținute in 
îndeplinirea la toți indicatorii a pla
nului de producție pe primele cinci 
luni ale acestui an.

Aplicînd noul mecanism econo
mico-financiar — a spus in conti
nuare vorbitoarea — folosind ca in
strument direct, al procesului de 
conducere bugetul de venituri și 
cheltuieli, întreprinderea noastră a 
reușit să asigure realizarea princi
palilor indicatori înscriși in plan ; 
astfel putem raporta că în această 
perioadă s-a depășit valoarea pro
ducției marfă cu 1,6 milioane lei și 
a producției nete cu 1,5 milioane lei, 
ca urmare a depășirii producției 
fizice cu 32 mii bucăți tricotaje și 
435 mp țesături prin executarea în 
avans a comenzilor de export.

Consiliul oamenilor muncii, sub 
directa îndrumare a comitetului de 
partid, prin deciziile și soluțiile 
adoptate a urmărit creșterea eficien
ței activității economice. Astfel, cos
turile materiale au marcat in pri
mele 5 luni din 1981 o reducere de 
13,4 lei la fiecare 1 900 lei producție 
marfă, iar productivitatea muncii a 
crescut cu 530 lei/om al muncii.

Activitatea de export reprezintă 
pentru noi o preocupare situată pe 
linia priorităților. în acest sens, acti
vitatea desfășurată de consiliul oa
menilor muncii, biroul executiv, de 
către întregul colectiv, din întreprin
dere Cste situată pe linia acordării 
unei importanțe majore tuturor o- 
biectivelor care vizează realizarea 
producției de export. Pe primele 
cinci luni ale acestui an planul de 
export a fost realizat pe total in 
proporție de 102,8 la sută. Pe baza 
analizei efectuate de comisia de ex
port șt a măsurilor propuse, consi
liul oamenilor muncii ă adoptat o 
serie de măsuri care, aplicate, ne 
dau garanția realizării planului Ia 
export pe acest an. Considerăm deo
sebit de importantă intensificarea 
relațiilor de colaborare cu întreprin
derea de comerț exterior, în special 
pentru cunoașterea mai operativă a 
cerințelor pieței externe, in vederea 
orientării corespunzătoare a struc
turii producției.

Doresc să menționez că, în cadrul 
programelor de producție lansate, 
cel de export este strict delimitat, 
iar urmărirea acestuia se face zilnic.

In încheiere, vorbitoarea a spus : 
Ne angajăm în fața dumneavoastră; 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral, și ne afirmăm convingerea că, 
printr-o mobilizare deosebită a în
tregului nostru colectiv de oameni ai 
muncii, vom încheia cu succes anul 
1981, prin realizarea exemplară a tu
turor indicatorilor de plan, in con
diții de calitate și eficiență sporite, 
asigurînd o puternică temelie pentru 
realizarea planului pe întregul cin
cinal.

re*
să

colec- 
de la 
Bucu- 
consi-

Permiteți-mi ca, în numele 
tivului de oameni ai muncii 
întreprinderea de mașini grele 
tești, să răporțez Conferinței 
liilor oamenilor muncii din Capitală
(Continuare in pag. a IV-a)
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nomică, creșterea rentabilității, a 
beneficiilor, calea sigură — și sin
gura de altfel — a sporirii veni
tului național, a avuției naționale, 
a asigurării, pe această bază, a 
mijloacelor necesare atît pentru 
înfăptuirea programului de dezvol
tare a patriei noastre, cît și pentru 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului. (Aplauze și urale puter
nice).

Congresul al XII-lea a pus ca o 
sarcină fundamentală realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții, 
în toate domeniile de activitate. 
Aceasta presupune să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru introdu
cerea neabătută și cît mai rapidă, 
în toate sectoarele, a cuceririlor 
științei și tehnicii înaintate. Se im
pune deci să acordăm o atenție 
mai mare îmbunătățirii activității 
de cercetare științifică și tehnolo
gică, de introducere rapidă în pro
ducție a noilor rezultate ale știin
ței și tehnicii, de perfecționare a 
tehnologiilor, de scurtare a perioa
dei cercetare-producție, de asimi
lare mult mai rapidă a noilor pro
duse și a noilor tehnologii.

Dispunem în Capitală de forțe 
puternice, aici fiind concentrate 
aproape totalitatea institutelor de 
cercetare și proiectare. Desigur, nu 
e un lucru bun, dar aceasta este 
realitatea. în întreprinderile din 
Capitală sînt concentrați un nu- 
f'năr mare de cercetători din di
ferite domenii de activitate, de 
ingineri și tehnicieni, de oameni 
ai; muncii cu o înaltă calificare. 
Deci, dispunem de o forță uriașă, 
care, acționînd în deplină unitate, 
într-o colaborare strînsă, poate 
soluționa cele mai complicate pro
bleme tehnice și științifice. Re
zultatele pe care le avem într-o se
rie de domenii, în Capitală, ca și 
în întreaga țară, demonstrează ca
pacitatea oamenilor muncii — a 
inginerilor, tehnicienilor, a celor 
din cercetare — de a realiza lu
cruri care să fie la nivelul celor 
mai bune rezultate pe plan mon
dial. Iată de ce cerem oamenilor 
muncii din Capitală — cuprinzînd 
aici pe toți cei care lucrează în 
întreprinderi, în cercetare și în în- 
vățămînt — să acționeze într-o 
deplină unitate, cu mai multă fer
mitate și energie, să aplice cu mai 
multă hotărîre în viață cuceririle 

științei, să gîndească mai îndrăz
neț și mai repede, să dea mai 
mult pentru dezvoltarea patriei 
noastre socialiste. (Aplauze și ura
le puternice, prelungite ; se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Este necesar să luăm măsuri 
hotărîte pentru îmbunătățirea ca
lității întregii noastre activități. 
S-a vorbit aici despre unele lip
suri ; am discutat despre ele in 
vizitele pe care le-am făcut. Sînt, 
într-adevăr, în întreprinderile din 
Capitală lucruri care nu sînt cu 
nimic justificate. Lipsurile din a- 
cest domeniu sînt rezultatul numai 
și numai al slabei conduceri, al 
manifestărilor de indisciplină în 
producție existente în unele colec
tive din Capitală. De aceea, tre
buie să se acționeze cu toată hotă
rîrea pentru a ridica nivelul cali
tății și, în același timp, al activi
tății oamenilor muncii, pentru în
tărirea disciplinei și ordinii, co
respunzător cerințelor care se pun 
astăzi în fața economiei naționa
le, exigențelor tot mai înalte pe 
care le pune întreaga dezvoltare 
mondială.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție bunei organizări a 
producției și a muncii, creșterii 
susținute a productivității muncii, 
pe baza introducerii mai rapide a 
mecanizării și automatizării, a ro
boților, în sectoarele unde aceasta 
se justifică. Pe această bază vom 
putea ridica productivitatea mun
cii la nivelul realizat pe plan in
ternațional. Nu este un secret pen
tru nimeni că în domeniul pro
ductivității avem încă rămîneri 
serioase în urmă; în multe dome
nii productivitatea este de 2 și 
chiar de 3 ori mai mică față de 
țările dezvoltate. Or, pentru a pu
tea să fim competitivi și din punct 
de vedere economic și pentru a 
putea să ridicăm nivelul de viață 
al poporului este necesar să 
obținem o înaltă productivitate 
a muncii, chiar o productivitate 
superioară celei obținute în capi
talism. Numai așa vom reuși să în
vingem capitalismul în toate do
meniile — deci și în domeniul ho- 
tărîtor al producției materiale. Dis
punem de tot ce este necesar în a- 
ceastă privință. Trebuie însă să 
trecem hotărît la muncă — și eu 
consider că rezultatele acestei con
sfătuiri trebuie să se oglindească 
în producție, în întreprinderi, în 

perfecționarea și îmbunătățirea în
tregii activități.

Este necesar să aplicăm mult 
mai ferm noul mecanism econo
mic, în toată complexitatea sa, să 
acționăm pentru creșterea mai pu
ternică a eficienței economice, 
pentru reducerea continuă a chel
tuielilor materiale și de producție, 
în acest domeniu, în Capitală 
avem și rezultate bune, dar sînt 
încă și minusuri foarte importante. 
Trebuie să acționăm cu toată ho
tărîrea pentru a obține o îmbună
tățire radicală a întregii activități.

Sînt cunoscute măsurile cu pri
vire la ridicarea continuă a nive
lului de trai, material și spiritual, 
în cincinalul trecut am realizat o 
creștere a retribuției reale de circa 
29 la sută, față de 20 la sută cît 
prevăzusem în pian. Au crescut 
veniturile oamenilor muncii de la 
orașe și de la sate, au fost majora
te pensiile și alte cheltuieli sociale. 
A crescut, foarte mult, consumul 
fizic de produse. Pe lîngă ceea ce 
am realizat pe țară la consumurile 
de produse alimentare și industria
le, în Capitală, trebuie să mențio
nez, se consumă cu cîteva pro
cente mai mult decît media pe 
țară. Deci s-au făcut eforturi pen
tru a asigura o aprovizionare co
respunzătoare, în raport, desigur, 
cu cerințele, cu dezvoltarea gene
rală a societății noastre, fiind bine 
cunoscut că nimeni nu poate să 
mănînce mai mult decît produce. 
M-am referit la aceasta pentru că 
se impune ca, și în acest domeniu, 
să existe preocupare pentru o mai 
bună gospodărire a mijloacelor, a 
fondului de produse de care dis
pune Capitala.

în acest cincinal sînt prevăzute 
noi măsuri de creștere a venituri
lor și, desigur, și a consumurilor, 
atît la produse agroalimentare, cît 
și industriale. Dar realizarea aces
tor prevederi depinde direct de în
deplinirea planurilor de producție 
în industrie și agricultură, în toa
te sectoarele de activitate. Facem 
totul pentru a crea posibilități co
respunzătoare realizării în bune 
condiții a planului. Vom acționa, 
ca și pînă acum, Cu toată consec
vența, pentru ca tot ceea ce reali
zăm să se oglindească direct în 
dezvoltarea generală a patriei, în 
nivelul de trai al poporului — țe
lul suprem al politicii partidului 
nostru comunist, esența societății 

socialiste multilateral dezvoltate 
pe care o edificăm în România. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu 
și poporul !“).

Realizarea sarcinilor mari ce 
revin organizației de partid, oame
nilor murgii din Capitală impune 
măsuri hotărîte în direcția creșterii 
nivelului de pregătire profesională 
și tehnică, de ridicare a cunoștin
țelor cadrelor de conducere din 
industrie, din toate sectoarele de 
activitate. Este necesar să acordăm 
mai multă atenție pregătirii pro
fesionale, reciclării, ridicării nive
lului de cunoștințe. Realizarea noii 
calități nu se poate obține fără un 
nivel tot mai ridicat de pregătire 
profesională și tehnică. în această 
privință consider că și în Capitală 
mai sînt încă multe de făcut, deși 
ea dispune de mai multe posibili
tăți decît oricare alt județ și decît 
oricare alt centru al patriei noas
tre, avînd în vedere institutele de 
invățămînt, de cercetare, cadrele 
care se găsesc aici.

De aceea, trebuie ca în fiecare 
întreprindere, în fiecare sector, 
precum și pe Capitală, să se treacă 
la un program concret de măsuri 
în această direcție, să fie angajate 
ferm toate forțele, inclusiv minis
terele, pentru a asigura ridicarea 
nivelului pregătirii tuturor oame
nilor muncii.

în același timp, trebuie să inten
sificăm activitatea politico-educa- 
tivă, de formare a omului nou, 
constructor conștient al socialis
mului. Trebuie să fim pe deplin 
convinși că întărirea ordinii, dis
ciplinei, realizarea noii calități a 
muncii și vieții presupune și o în
țelegere politică a răspunderii ce 
revine fiecărui colectiv, fiecărui 
om al muncii în buna desfășurare 
a întregii activități. Avem un ca
dru minunat, iar Capitala dispu
ne de forțe foarte puternice și tre
buie să realizeze, și în domeniul 
acesta, o activitate mai bună, re
zultate cît mai mari.

Este necesar să unim eforturile 
tuturor mijloacelor, ale presei, ra- 
dioteleviziunii, ale uniunilor de 
creație, ale tuturor forțelor din 
întreprinderi și instituții în ve
derea unei activități continue 
pentru a asigura ridicarea con
științei socialiste, pentru a organi
za în mod corespunzător folosirea 
cît mai plăcută, dar și educativă, 
a timpului liber.

în ultimele săptămîni s-au orga
nizat o serie de manifestări cultu- 
ral-artistice. Mi s-a spus că chiar 
în ziua de ieri — cînd timpul nu 
era prea bun — stadionul pe care 
s-a desfășurat o asemenea mani
festare a fost arhiplin. Oamenii 
doresc, într-adevăr, pro'grame 
cultural-educative, distractive, do
resc să participe la ele ; este ne
cesar însă să organizăm asemenea 
programe și consider că însuși 
consiliul oamenilor muncii trebuie 
să fie mai exigent și să ceară or
ganizației de partid a Capitalei, 
organelor culturale să-și îndepli
nească mai bine obligațiile și în 
domeniul respectiv. Și aceasta este 
o expresie a democrației muncito
rești, a controlului pe care trebuie 
să-l exercite muncitorimea asupra 
tuturor laturilor de activitate. 
(Aplauze prelungite).

Nu doresc să mă refer acum și 
la alte probleme, cu atît mai mult 
cu cît peste cîteva zile va avea loc 
Congresul consiliilor oamenilor 
muncii. Consider însă necesar să 
subliniez că dezbaterile care au 
avut loc în consiliul oamenilor 
muncii, programul de măsuri ce va 
fi adoptat va trebui să determine 
creșterea puternică a contribuției 
oamenilor muncii din Capitala la 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre, la ridicarea României pe 
noi culmi de progres și civilizație. 
Dispunem de tot ce este necesar 
pentru a face ca cincinalul 1981— 
1985 să .constituie un pas de im
portanță hotărîtoare în înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul 
al XII-lea, pentru a asigura reali
zarea cu succes a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea fermă a României spre 
societatea comunistă — visul de 
aur al omenirii. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu—P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul !“).

Este evident că, în întreaga 
noastră activitate, trebuie să acor
dăm o- atenție deosebită produc
ției de export. Realizarea exportu
lui nu constituie o problemă facul
tativă sau care poate fi neglijată, 
avînd în vedere că noi importăm 
principalele materii prime — atît 
pentru producția de metal, cît și 
de textile și alte produse. Deci 
realizarea exportului înseamnă a 
asigura mijloace financiare nece
sare pentru realizarea importului. 
Nu vom putea asigura o bună a- 
provizionare tehnico-materială, im
porturile de care avem nevoie — 
și, in primul rînd de materii pri
me — dacă nu vom realiza, în mod 
corespunzător, exportul, producția 
de export. Iată de ce problema ex
portului trebuie să constituie pre- 
ocujgarea.primordială șj, p^țițu^en- 
,t|<a-,k^WVPS>>?olectiveloj- $£ ^ni 
ai. muncii- Trebuie, într-adevăr,ssă 
ținem seama că pe piața interna
țională sînt multe țări și foarte 
multe firme — și fiecare caută să 
vină cu produse de calitate și de 
nivel tehnic cît mai ridicat. De 
aceea, trebuie să facem totul pen
tru ca din nici o întreprindere — 
inclusiv din întreprinderile și sec
țiile care lucrează subansamble sau 
diferite piese pentru produsele fi
nite — să nu mai iasă nici un 
produs care să nu corespundă ce
rințelor de calitate, fără un con
trol corespunzător. Problema cali
tății pentru întreaga producție, a 
calității pentru producția rfe ex
port trebuie să , fie considerată 
problema nr. 1 a întregii noastre 
activități.

Trebuie să fie luate toate măsu
rile și să se acționeze cu toată fer
mitatea pentru realizarea sarcini
lor pe care le avem în domeniul 
exportului și pentru reducerea în 
continuare a importurilor, spre a 
asigura un echilibru corespunzător 
al balanței de plăți, dezvoltarea 
întregii noastre activități econo
mice.

Este necesar să extindem re
lațiile cu țările socialiste din 
C.A.E.R., cît și cu celelalte țări so
cialiste, cu țările în curs de dez
voltare, cu statele capitaliste 
dezvoltate, pe baza egalității, a 
avantajului reciproc, să acționăm 
pentru lărgirea continuă a schim
burilor economice internaționale.

Aș dori ca oamenii muncii din 
întreprinderile din Capitală să ob
țină și în acest domeniu rezultate 
mai bune, să înțeleagă că reali
zarea producției de export trebuie 
să fie înfăptuită cu orice preț, în 
întregime. Nu cred că în acest ca
dru trebuie să insist mult asupra 
acestei probleme.

Dispunem, în ce privește apro
vizionarea materială, de tot ce este 
necesar pentru realizarea produc
ției ; dar trebuie ținut seama că 
s-a avut în vedere ca fiecare în
treprindere să-și îndeplinească 
plariul, să livreze la timp toată 
producția. Este evident că orice în- 
tîrziere într-o întreprindere sau 
alta, orice nelivrare a unor mate
riale, a unor piese sau suban
samble se reflectă în alte între
prinderi, dezorganizează activitatea 
pe un front foarte larg. De aceea, 
realizarea la timp a producției fi
zice, așa cum este stabilită și cum 
este prevăzută în contracte, cdnsti- 
tuie una din sarcinile importante, 
deosebite, pentru toate întreprin
derile, pentru toate sectoarele de 
activitate.

Aș dori să exprim convingerea 
că oamenii muncii din Capitală 
vor acționa cu toată exigența și 
răspunderea — in calitatea lor de 
conducători ai întreprinderilor, de 
proprietari, de producători și be
neficiari — și că dacă în familia 
respectivă de oameni ai muncii se 
găsesc unii care nu acordă toată 
atenția problemelor bunei desfășu
rări a activității vor ști să-i tragă 
la răspundere, să-i determine să 
înțeleagă că intrînd într-un colec
tiv de oameni ai muncii, în această 
mare familie a muncitorilor, și-au 
asumat răspunderea și răspund în 
fața familiei ; iar familia nu vrea 
să fie, în nici un fel, făcută de rîs, 
dacă unul sau altul nu-și face cum 
trebuie datoria. Trebuie deci ca 
familia de muncitori, de oameni ai 
muncii, să acționeze cu toată răs
punderea și fermitatea pentru ca 
fiecare membru al său, al colecti
vului de oameni ai muncii, să-și 
îndeplinească cu cinste și răspun
dere îndatoririle. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Preocupîndu-ne să îndeplinim 
programul de dezvoltare a patriei 
noastre, nu uităm nici un moment 
că trebuie să facem totul pentru a 
contribui la politica de destindere, 
de pace și independență națională, 
că dezvoltarea României, ca și a 
altor state, este nemijlocit legată 
de asigurarea unor relații interna
ționale bazate pe deplină egalitate 
în drepturi, pe respectul indepen
denței și suveranității naționale, 
pe neamestecul în treburile in
terne, pe renunțarea cu desăvîrșire 
la forță și la amenințarea cu forța. 
România își va aduce deci, și pe 
plan internațional, contribuția (la 

’îîeillifcafeă^ehStei politici; ‘Vâ'ătțio- 
nâ cu toată fermitatea pentru dez
voltarea relațiilor cu țările socia
liste, cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială.

Ne pronunțăm ferm pentru so‘- 
luționarea problemelor internațio
nale numai și numai pe calea tra
tativelor, pentru renunțarea la 
calea militară în soluționarea di
feritelor probleme. Este în inte
resul tuturor popoarelor ca pro
blemele pe care le au de soluțio
nat între ele să le rezolve la masa 
tratativelor. Aceasta corespunde 
intereselor lor, intereselor genera
le ale păcii și destinderii în lume.

Vom acționa neabătut pentru 
securitatea în Europa, pentru con
vocarea unei conferințe de dezar
mare și încredere pe continentul 
nostru, pentru a se opri amplasa
rea și dezvoltarea de noi rachete 
cu rază medie de acțiune. Consi
derăm că popoarele europene tre
buie să facă totul pentru a asigura 
înfăptuirea securității pe conti
nent, pentru a acționa unite pen
tru o Europă a păcii și colaboră
rii, a tuturor națiunilor egale în 
drepturi. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Vom acționa cu toată fermita
tea pentru dezarmare și, în primul 
■rînd» pentru dezarmare nucleară, 
pentru o nouă ordine economică 
internațională, întărind continuu 

colaborarea cU toate forțele an- 
tiimperialiste, progresiste, de pre
tutindeni.

Avem ferma convingere că ma
sele de oameni ai muncii, popoare
le dispun de forța necesară pen
tru a pune capăt politicii de forța, 
pentru a determina oprirea accen
tuării încordării internaționale și 
a determina reluarea politicii de 
destindere, de pace și colaborare 
internațională. România va face 
totul pentru a contribui la o lume 
mai dreaptă, mai bună, a păcii și 
colaborării pe planeta noastră 
(Aplauze îndelungate ; se scandea
ză „Ceaușescu — pace !“).

Dragi tovarăși și prieteni,
Peste cîteva zile va avea loc, în 

Capitala patriei noastre, Congresul 
oamenilor muncii, care va dezbate 
și adopta planul cincinal 1981— 

. 1985 și alte programe privind di
ferite domenii de activitate. Acest 
congres va reprezenta un moment 
de importanță istorică în viața 
întregii țări și, fără îndoială, că el 
va jalona căile de dezvoltare tot 
mai puternică a României, de ri
dicare a bunăstării poporului, de 
întărire a independenței și suve
ranității naționale.

Aș dori să vă mulțumesc dum
neavoastră. oamenilor muncii din 
Capitală, precum și tuturor oame
nilor muncii din întreaga țară, 
pentru propunerea de a fi reales 
ca președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii. (Aplauze 
și urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu reales la al II-lea Con
gres „Stima noastră și mîn- 
dria — Ceaușescu, România !“).

Vă asigur pe dumneavoastră, 
clasa muncitoare, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, întregul nostru popor, că 
dacă congresul va ține seama de 
aceste recomandări, voi acționa și 
în viitor, cu toată fermitatea și 
răspunderea, pentru a contribui la 
înfăptuirea Programului elaborat 
de Congresul al XI-lea, a hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea, pen
tru a asigura afirmarea tot mai 
puternică a rolului clasei munci
toare ca clasă conducătoare a so
cietății noastre, fiind convins că 
numai în măsura în care muncito
rimea își va îndeplini în condiții 
cît mai bune rolul de clasă condu
cătoare a societății, în alianță cu 
țărănimea, cu celelalte categorii 
sociale, vom avea garanția mersu
lui ferm înainte al patriei noastre, 
a înfăptuirii Programului partidu
lui, ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor. 
(Aplauze și urale puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

în încheiere, doresc să exprim 
încă o dată Convingerea că Oâmehii 

’ -Wîtir'aih'rCăpftț(lă vor fa<S£ldțuI 
pentru â aduce b contribuție tot 
mâi importantă la dezvoltarea ge
nerală a patriei, că vor încheia cu 
succes planul pe anul acesta și 
planul cincinal ! (Aplauze și urale 
puternice; sc scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Vă urez, încă o dată, să faceți 
totul pentru a ocupa un loc cit 
mai fruntaș, dacă se poate primul 
loc, atît în anul acesta, cît și în 
anii următori, precum și pe între
gul cincinal. Sper că vă veți uni 
eforturile și veți ține seama că, 
totuși, Capitala trebuie să fie 
fruntea ! (Urale puternice, aplau
ze îndelungate ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dar, pentru a fi imparțial, tre
buie să spun că sînteți într-o în
trecere. Eu doresc la fel tuturor 
județelor, să ocupe primul loc ! Și 
cine lucrează mai'bine să fie pe 
primul loc ! (Urale și aplauze pu
ternice. îndelungate).

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
oamenilor muncii din Capitală 
succese toț mai mari, multă sănă
tate și fericire ! (Urale și aplauze 
puternice, îndelungate ; se scan
dează minute in șir „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“ într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, toți cei prezenți 
in sală aclamă și ovaționează în
delung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul general 
al partidului și președintele țării, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU).

CONFERINȚA
1

(Urmare din pag. I)
meniile. Participarea secretarului 
general al partidului la Conferința 
oamenilor muncii din capitala pa
triei noastre ilustrează, totodată, in 
mod convingător, rolul determinant 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
dezvoltarea și perfecționarea cadrului 
democratic de organizare și condu
cere a producției materiale, in adin- 
cirea democrației muncitorești, care 
să asigure o tot mai plenară parti
cipare a clasei muncitoare,, a maselor 
de oameni ai muncii la conducerea 
întregii vieți economico-sociale a ță
rii. la înfăptuirea cu succes a între
gii opere de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
România, la înfăptuirea istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XII-lea 
al P.C.R.

Sosirea tovarășului N icolae 
Ceaușescu in mijlocul reprezentanți
lor clasei muncitoare din Capitală — 
clasa cu adevărat conducătoare a so
cietății noastre — a prilejuit și de 
această dată exprimarea de către cei 
ce muncesc a sentimentelor profun
de de dragoste și prețuire pe care 
oamenii muncii, întregul nostru po
por le nutresc față de secretarul ge
neral al partidului, sub a cărui clar
văzătoare conducere țara noastră a 
cunoscut în ultimii 16 ani cea mai 
rodnică perioadă de dezvoltare econo- 
mico-socială. care a transformat 
România intr-o țară prosperă și în
floritoare, cu un înalt nivel de civi
lizație.

Cei prezenți au aclamat îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul!", reafirmînd și cu acest pri
lej atașamentul tuturor celor ce 
muncesc față de politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, unitatea întregului popor în ju
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rul partidului și al secretarului său 
general.

Deschizind lucrările conferinței, 
tovarășul Gheorghe Pană a spus :

„Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi permiteți să declar 

deschisă Conferința reprezentanților 
oamenilor muncii din industrie, con
strucții, transporturi, circulația măr
furilor și finanțe, din municipiul 
București.

Avem înalta cinste și onoare ca la 
lucrările conferinței noastre să par
ticipe secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ingăduiți-mi ca, in numele parti- 
cipanților la conferință, al comuniști
lor și al tuturor oamenilor muncii 
din Capitală, să vă exprim, și cu a- 
cest prilej, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un profund oma
giu, împreună cu sentimentele noas
tre de fierbinte dragoste și adincă 
recunoștință pentru tot ce întreprin
deți, cu un nețărmurit devotament 
și cu excepțională dăruire revoluțio
nară, spre binele patriei, al partidu
lui și poporului, pentru triumful 
cauzei socialismului și comunismu
lui, pentru progresul și pacea ome
nirii.

Adresăm un călduros salut celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului care participă la 
conferința noastră".

în continuare s-au ales organele 
de lucru ale conferinței și a fost a- 
probată ordinea de zi pe care au 
fost înscrise probleme de importanță 
majoră pentru perfecționarea con
ducerii și organizării activității eco
nomice și sociale a Capitalei.

Au fost, astfel, supuse dezbaterii 
următoarele probleme :

— Raport asupra realizărilor obți
nute pe ansamblul municipiului 
București în cincinalul 1976—1980 și 
măsurile adoptate pentru îndeplini
rea planului pe 1981. pregătirea rea
lizării planului pe întregul cincinal ;

— Sarcinile consiliilor oamenilor 
muncii, ale tuturor colectivelor în
treprinderilor pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, in 
special a celor destinate exportului, 
in concordanță cu indicațiile secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ;

— Confirmarea candidaților pentru 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii.

Materialele supuse dezbaterii au 
fost studiate în prealabil de delega
ții la conferință, ceea ce a permis 
să se treacă direct la dezbateri.

Pe marginea ordinii de zi au luat 
cuvin tul tovarășii : Dumitru Badea, 
secretar al comitetului de partid, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea „23 Au
gust", Petre Fluture, director al în
treprinderii „Vulcan", Ion Popa, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 2, Elena Burtea, 
secretar al comitetului de partid, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de con
fecții și tricotaje București, Aurel 
Sandu, director al Institutului de 
cercetări științifice și inginerie teh
nologică Titan, Tudor Bălan, mun
citor specialist la întreprinderea „Se
mănătoarea", Emilian Uleia, direc
tor al întreprinderii de comerț ex
terior „Industrialexportimport", Doi
na Firulescu, director al întreprin
derii „Tricodava", Emanoil Babici, 
director al întreprinderii de mașini 
grele București, Nicolae Florea, 
maistru, președinte al comitetului 

sindicatului, președinte al adunării 
generale a oamenilor muncii de la 
întreprinderea de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie", Maria Petre, maistru, 
președinte al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Tînăra 
Gardă", Nicolae Burducea, secretar 
al comitetului de partid, președinte 
al consiliului oamenilor muncii de 
la întreprinderea „Electronica", Con
stantin Oprea, secretar al comitetu
lui U.T.C. de la întreprinderea me
canică de utilaj chimic, Flori- 
ca Angheluță, economist, președinte 
O.D.U.S. la întreprinderea „Su
veica", Gheorghe Geantă, maistru 
chimist, președinte al consiliului oa
menilor muncii la întreprinderea 
„Danubiana", Marian Avram, Erou 
al Muncii Socialiste. - muncitor la în
treprinderea „23 August", Ionel Oan- 
cea, președinte al comitetului sindi
catului, președinte al adunării ge
nerale a oamenilor muncii la între
prinderea de țevi „Republica", Aneta 
Duca, director al întreprinderii co
merciale de stat „Victoria", Florea 
Corbeanu, muncitor specialist la în
treprinderea „Automatica", Virgil 
Popa, director al întreprinderii de 
radiatoare, elemente metalice, obiec
te și armături sanitare.
_ în continuare, într-o atmosferă de 
puternic entuziasm, cei prezenți au 
adoptat, într-o unanimă unitate in 
ginduri și simțire, Hotărîrea Confe
rinței reprezentanților oamenilor 
muncii din municipiul București pri
vind realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la cel de-al II-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii in înalta funcție de președin
te al Consiliului Național al Oameni
lor Muncii, chezășie trainică a do- 
bindirii unor noi și însemnate suc
cese în opera de înfăptuire a Pro
gramului partidului, a hotăririlor 
Congresului al XII-lea al P.C.R. în 

sală domnește o puternică însufle
țire, minute in șir cei prezenți, în 
picioare, aclamă pe secretarul gene
ral al partidului, exprimîndu-și pro
funda satisfacție pentru această 
hotărire. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu reales la 
al II-lea Congres !“, dîndu-se astfel 
expresie sentimentelor de profundă 
stimă și dragoste față de secretarul 
general al partidului, președintele 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dind glas dorinței unanime a par- 
ticipanților, primul secretar al co
mitetului municipal de partid a 
adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvîntul.

Primit cu sentimente de profundă 
dragoste și prețuire, într-o atmosfe
ră de mare însuflețire, a luat 
cuvîntui tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu viu in
teres de cei prezenți, fiind sublinia
tă în repetate rînduri cu vii și puter
nice aplauze și ovații. Cei prezenți 
și-au manifestat deplina satisfacție 
și aprobare față de aprecierile făcute 
de secretarul general al partidului, 
pentru orientările și sarcinile indi
cate, menite a imbunătăți și ridica 
pe noi trepte de calitate și eficiență 
întreaga activitate economică a Ca
pitalei. Participanții la adunare au 
scandat minute în șir „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", 
„Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu — România", „Ceaușescu 
reales la al II-lea Congres", 

reafirmindu-și dorința unanimă de a 
urma neabătut partidul și pe secre
tarul său general, de a depune toa
te eforturile pentru înfăptuirea in
dicațiilor sale, de â acționa cu toată 
energia și priceperea pentru reali
zarea exemplară a prevederilor pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal, de a contribui cu toată ener
gia și capacitatea lor creatoare la 
edificarea mai rapidă a socialismu
lui și comunismului pe pămintul 
scump al patriei noastre. .

Dînd expresie acestor sentimente, 
tovarășul Gheorghe Pană a spus ; 
îngăduiți-mi, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă adresăm 
din adincul inimii cele mai calde 
mulțumiri pentru aprecierile .făcute 
și indicațiile pe care ni le-ați dat și 
de această dată și să vă asigurăm că 
vom acționa cu toată hotărîrea, 
neprecupețind nici un efort pentru 
înfăptuirea neabătută a orientărilor 
și sarcinilor stabilite de dumnea
voastră și astăzi pentru realizarea 
politicii științifice a partidului și sta
tului nostru, aducindu-ne — așa cum 
ne-ați spus — o contribuție tot mai 
mare la dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste. /

La plecarea din sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cei prezenți au 
ovaționat din nou pentru partid și 
secretatul său general, pentru patria 
noastră socialistă, pentru harnicul 
nostru popor, constructor al socialis
mului și comunismului.

Participanții la conferință au con
firmat în unanimitate candidații aleși 
in adunările generale ale oamenilor 
muncii din Capitală propuși pentru 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii.

A fost adoptat un program de mă
suri în care sînt prevăzute acțiuni

BUCUREȘTI
concrete vizind îmbunătățirea latu
rilor calitative ale întregii activități, 
creșterea răspunderii organelor de 
conducere colectivă, a fiecărui mem
bru in parte, pentru realizarea 
neabătută a tuturor indicatorilor de 
plan pe 1981 și pe întregul cincinal, 
a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, pentru reducerea 
consumurilor de materii prime și 
materiale, de energie electrică și 
combustibili, pentru creșterea pro
ductivității muncii și îmbunătățirea 
calității produselor, pentru dezvol
tarea activității de cercetare și ingi
nerie tehnologică în scopul diversi
ficării producției și sporirii eficienței 
acesteia, pentru realizarea in terme
nele stabilite a programelor de in
vestiții, pentru îmbunătățirea activi
tății in transporturi, comerț și finan
țe. Un loc important il reprezintă 
măsurile privind înfăptuirea, Ia un 
înalt nivel calitativ, a sarcinilor de 
export, creșterea aportului oamenilor 
muncii bucureșteni la valorificarea 
in condiții superioare a creației și 
producției industriale românești pes
te hotare. în același timp, sint pre
conizate măsuri pentru creșterea 
rolului consiliilor oamenilor muncii 
în gospodărirea mai eficientă a bu
nurilor încredințate de societate, pen
tru mobilizarea mai bună a colecti- 
veior de oameni ai muncii, respec
tarea ordinii și disciplinei, pentru 
realizarea unui climat de muncă și 
exigență, pentru ridicarea întregii ac
tivități economice și sociale la cele 
mai înalte cote de calitate și eficien
ță, pentru îndeplinirea programelor 
de construcțit de locuințe, de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă și de 
viață ale celor ce muncesc, corespun
zător Programului partidului, hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea al P.C.R.

(Agerpres)



PAGINA 4 SCiNTEIA — slmbătă 20 iunie 1981

Conferința reprezentanților oamenilor muncii din municipiul București
Din cuvîntul participantilor la dezbateri

(Urmare din pag. a H-a)
că la realizările peste prevederile de 
plan obținute de municipiul bucu
rești în cincinalul trecut o contribu
ție importantă și-a adus-o și între
prinderea noastră, realizind supli
mentar peste 2 miliarde lei, aceasta 
in condițiile in care producția anului 
1980 s-a dublat față de anul 1975 — 
a spus tovarășul Emanoil Ba- 
bici.

După ee a arătat că s-au asimilat 
un număr de produse de complexi
tate ridicată, care astăzi funcționează 
alături de cele importate de la firme 
cu renume mondial în condiții 
identice de fiabilitate, vorbitorul a 
spus că realizarea acestora a fost po
sibilă datorită colaborării strînse cu 
institutele de cercetare și proiectare 
de profil, aplicînd cele mai moderne 
tehnologii practicate pe plan inter
național. Paralel cu preocuparea 
pentru realizarea planului de pro
ducție, consiliul oamenilor muncii a 
acordat o atenție sporită realizării 
obiectivelor cuprinse in planul de in
vestiții, urmărind astfel asigurarea 
bazei tehnice necesare începerii fa
bricației de echipamente pentru cen
trale nuclearo-electrice.

S-a acționat pentru implementarea 
șl mai profundă a mecanismului eco
nomic bazat pe autogestiune și auțo- 
conducere muncitorească, realizîn- 
du-se, astfel, în anul 1980 planul la 
toți indicatorii financiari.

Cu toate aceste rezultate — a spus 
vorbitorul — sîntem conștienți că în 
activitatea noastră se găsesc multe 
neajunsuri, unele dintre acestea fiind 
prezentate și în raportul conferinței.

Sarcinile anului 1981 sint mobiliza
toare. Creșterile față de anul trecut 
sint de 26 la sută la producția-marfă 
și 21 la sută la producția netă. Adu
narea generală a oamenilor muncii a 
dezbătut toate aspectele legate de 
realizarea lor, repartizindu-se sarcini 
concrete pentru toate compartimen
tele.

La majoritatea produselor din pla
nul fizic avem o pregătire bună a 
fabricației și preliminăm realizarea 
lor. Colectivul de muncă al între
prinderii noastre este convins că 
realizarea sarcinilor sporite din acest 
an este posibilă numai în condițiile 
folosirii mai judicioase a tuturor ca
pacităților de producție de care dis
punem.

La acest capitol avem importante 
rezerve dacă ținem seama de faptul 
că indicele de utilizare la mașinile- 
unelte se situează la un nivel destul 
de scăzut, 71,4 la sută. Dacă la ma
șinile de performanță s-au luat mă
suri de selectare a forței de muncă, 
inregistrind un indice de peste 90 la 
aută, nu același lucru s-a obținut Ia 
restul mașinilor din dotare, care nu 
au fost folosite decit în două schim
buri și acestea incomplete.

Trebuie să acționăm mai ferm pen
tru reducerea fluctuației, in mod 
deosebit a tinerilor recrutați din alte 
județe — prin urgentarea finalizării 
căminelor din planul de investiții in 
■cest an.

Vom acționa mai ferm Pentru în
tărirea disciplinei tehnologice, în 
mod deosebit în sectoarele calde, în 
vederea creșterii Indicelui de scoatere 
și obținerii de adaosuri optime de 
prelucrare.

Concomitent eu măsurile pentru 
creșterea exportului, s-a acționat 
ferm pentru reducerea Importurilor 
de producție, reușind ca prin măsuri 
proprii să reducem importul cu peste 
6 milioane dolari-

în încheiere, vorbitorul a spus : Vă 
rog să-mi permiteți să folosesc și 
acest prilej pentru a vă transmite 
cele mai respectuoase mulțumiri 
pentru sprijinul permanent ce ni-1 
acordați in realizarea sarcinilor mă
rețe ce ne stau în față. Totodată, vă 
adresăm recunoștința noastră pentru 
viitoarea casă de cultură pe care 
ne-ați aprobat-o recent.

Am mandatul să exprim în ntimela 
oamenilor muncii de la întreprin
derea de mașini grele București 
aprobarea noastră deplină pen
tru realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu in funcția de președinte 
al Consiliului Național al Oameni
lor Muncii și exprim angajamentul 
Întregului colectiv că vom face totul 
pentru a îndeplini sarcinile ce ne re
vin pentpu realizarea obiectivelor 
cincinalului 1981—1965.

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la I.U.C. 
„Grivița Roșie“, care a avut loc re
cent — a spus tovarășul Nicolae 
Florea ~ * analizat cu exigență 
rezultatele activității depuse in 
această perioadă și cu deosebire 
neajunsurile existente, modul cum 
trebuie să acționăm pentru adîncirea 
laturilor calitative ale activității eco
nomice. Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că^ planul 
la producția netă a font depășit pe 
primele cinei luni cu 3,9 milioane lei, 
iar la producția-marfă cu 3,5 milioa
ne lei. Avem o realizare Ia producția 
fizică de 117 tone utilaje tehnologice 
peste plan. însă beneficiul pe pri
mele cinci luni s-a realizat doar în 
procent de 60 la sută. Pentru recu
perarea acestei nerealizări, precum și 
perfecționarea întregii activități 
participant ii la adunare a generală a 
reprezentanților oamenilor muncii au 
formulat propuneri și au adoptat mă
suri concrete privind utilizarea mai 
deplină a capacităților de producție, 
întărirea ordinii și disciplinei, folo
sirea integrală a timpului de lucru.

Critlcînd unele aspecte de forma
lism in activitatea biroului executiv 
și a consiliului, reprezentanții oame
nilor muncii ne-au cerut să acțio
năm cu mai multă exigență și au 
propus măsuri concrete pentru per
fectionarea stilului de muncă al or
ganului de conducere colectivă. Pe 
baza cunoașterii directe a probleme
lor din secții și ateliere am putut 
trece la întărirea formațiilor de lu
cru care execută utilaje de mare 
complexitate. îndeosebi pentru ex
port, cu muncitori cu o bogată ex
periență in producție, ceea ce oferă 
și garanția ridicării calității produ
selor. ,

Referindu-mă Ia rolul însemnat ce 
revine maistrului — a spus vorbitorul 
— in spiritul cerințelor și exigențe
lor noului mecanism economico-fi- 
nanciar ca principal organizator al 
producției, vă informăm că recent 
consiliul oamenilor muncii din între
prinderea noastră a organizat cursuri 
speciale de ridicare a nivelului de 
pregătire a maiștrilor. Am reușit 
astfel să acționăm cu succes pentru 
traducerea în viață a indicațiilor 
dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, privind gospodărirea cu gri
jă a materiei prime și materialelor, 

îndeosebi a metalului, pentru meca
nizarea și automatizarea producției, 
economisirea energiei electrice și 
combustibilului. în toate grupele 
sindicale a fost creat un larg activ 
Obștesc pentru supravegherea utili
zării energiei electrice și combaterea 
fermă, operativă, a oricărui fel de 
risipă. Drept rezultat, pe primul tri
mestru consumul de metal a fost 
redus cu 148.7 tone, cel de combus
tibil cu 37,1 tone, iar de energie 
electrică cu 11,6 mii kWh.

Mai avem și alte rezerve în ceea 
ce privește reducerea consumurilor 
specifice. Mă refer la eliminarea 
adaosurilor de prelucrare la piesele 
forjate și turnate. De la această 
înaltă tribună fac apel și întreprin
derilor colaboratoare să efectueze 
studii și analize în vederea găsirii 
unor soluții eficiente care să condu
că la îmbunătățirea normativelor ce 
precizează toleranțele pieselor for
jate.

în semn de adine respect pentru 
neobosita grijă cu care veghează Ia 
îndeplinirea misiunii clasei munci
toare, la înnobilarea actului de parti
cipare efectivă a fiecărui om al mun
cii la conducerea societății, adunarea 
generală a reprezentanților oameni
lor muncii din întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Roșie“, făcin- 
du-se ecoul întregului colectiv, în- 
tr-o atmosferă de puternic entuziasm, 
a aprobat in unanimitate propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
secretarul general al partidului, să 
fie reales la cel de-al II-lea Congres 
al consiliilor oamenilor muncii în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Mun
cii, propunere ce o susțin cu însu
flețire și căldură și în această con
ferință, a spus în încheiere vorbi
torul.

Dind glas voinței unanime a co
lectivului In mijlocul căruia își des
fășoară activitatea, tovarășa Maria 
Petre a exprimat dorința fierbinte 
a întregului personal muncitor din 
întreprinderea de tricotaje „Tinăra 
Gardă" ca la apropiatul Congres al 
consiliilor oamenilor muncii tovară
șul Nicolae Ceaușeseu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialiste, să 
fie reinvestit in înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii. Această realegere 
reprezintă pentru fiecare om al mun
cii hotărirea de afirmare, cu și mai 
multă vigoare, a rolului conducător 
al clasei muncitoare în societatea 
noastră, în contextul creșterii conti
nue a democrației socialiste în toate 
compartimentele vieții economice, 
politice și sociale.

Relevînd apoi că întreprinderea 
„Tinăra Gardă" a încheiat cincinalul 
trecut cu rezultate bune, vorbitoarea 
a arătat că și în primele cinci luni 
ale anului 1981 principalii indicatori 
au fost realizați și depășiți. Astfel, 
planul la producția netă a fost depă
șit cu 3,6 la sută, producția-marfă 
cu 2,4 la sută, productivitatea muncii 
cu 3 la sută, fapt ce a permis unității 
să se situeze la sfîrșitul lui mai pe 
locul III in întrecerea socialistă pe 
ramură. Realizări bune, a spus vor
bitoarea, a obținut colectivul nostru 
la produsele destinate exportului, in
dicator la care se înregistrează o de
pășire de 0,8 la sută, în condițiile 
cind ponderea produselor destinate 
exportului a crescut eu 40 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut.

Ca urmare a aplicării măsurilor 
privind diversificarea producției, s-a 
reușit ca pe cele 5 luni ale acestui 
an ponderea articolelor noi și repro- 
iectate in totalul producției-marfă să 
fie de 50 la sută, iar prin aplicarea 
dispozitivului de tracțiune automată, 
la mașinile rectilinii de tricotat se
miautomate s-a obținut o extindere 
a zonei de lucru, de la una Ia patru 
mașini, cu o creștere a productivi
tății muncii de 300 la sută.

Avem tot dreptul să privim cu sa
tisfacție la ceea ce am realizat pînă 
acum, întrucît rezultatele obținute 
reprezintă o garanție a încheierii cu 
succes a planului pe semestrul I și 
pe întreg anul, dar nu putem trece 
cu vederea peste unele lipsuri ce 
s-au manifestat in activitatea noas
tră.

în mod autocritic trebuie să arătăm 
că mai există deficiențe in urmărirea 
modului de realizare a comenzilor 
conform sortimentelor și calității so
licitate de beneficiari. Astfel, la au- 
torecepția loturilor pregătite pentru 
expediție în magazia de produse fi
nite s-au constatat defecțiuni care 
puteau fi remediate în ateliere, prin- 
tr-o urmărire mai atentă pe fluxul 
de producție de către factorii de răs
pundere. De asemenea, gradul de va
lorificare a materiilor prime nu se 
ridică întotdeauna la nivelul cerin
țelor actuale, cauza principală con- 
stînd jn nerespectarea procesului 
tehnologic pe flux, în nerealizarea 
ritmică a producției. Or, în tripla 
noastră calitate, de proprietari, pro
ducători și beneficiari, trebuie să 
fim conștienți că tot ceea ce facem, 
pentru noi producem, pentru propria 
noastră bunăstare. Ca atare, avem o- 
bligația să realizăm producția la timp, 
de bună calitate și cu un preț de cost 
cit mai scăzut. Așa cum nouă, în ca
litatea de gospodine, ne place să gă
sim pe piețele orașului o gamă cît 
mai largă de produse și, în ultimul 
timp, acestea se găsesc jn cantități 
îndestulătoare, tot așa și noi, între
prinderile de bunuri de larg consum, 
trebuie să răspundem în cel mai înalt 
grad solicitărilor beneficiarilor.

Ca președinte al consiliului oame
nilor muncii raportez că toate aces
te lipsuri au fost analizate și dezbă
tute cu simț de răspundere în cadrul 
adunării generale a reprezentanților 
oamenilor muncii din întreprinderea 
noastră. Cu acest prilej au fost făcu
te o serie de propuneri concrete, efi
ciente, menite să determine un salt 
calitativ în întreaga noastră activi
tate.

Conștienți de faptul că în munca 
noastră trebuie să obținem o nouă 
calitate, consiliul oamenilor muncii 
va stabili în continuare măsuri vi- 
zind permanenta întărire a ateliere
lor care lucrează pentru export cu 
muncitori de înaltă calificare, comu
niști cu un înalt grad de conștiință 
politică și profesională, intransigenți 
față de ei și față de cei din jur. Vom 
revedea, de asemenea, repartizarea 
tuturor specialiștilor în secții și ate
liere pentru a acorda permanent a- 
sistența tehnică necesară.

în același timp vom acorda o deo
sebită atenție îmbunătățirii în con
tinuare a condițiilor de muncă și via
ță ale personalului muncitor din în
treprinderea noastră.

în ceea ce ne privește, a spus vor

bitoarea în încheiere, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că colectivul de oameni al mun
cii de la întreprinderea „Tinăra Gar
dă", conduși și îndrumați permanent 
de organizația de partid, se va dărui 
cu toate puterile pentru îndeplinirea 
programului adoptat la Congresul al 
Xll-lea al partidului, a tuturor hotă- 
rîrilor de partid, precum și a hotărî- 
rilor ce vor fi adoptate de Congresul 
consiliilor oamenilor muncii.

Alături de întregul nostru popor, 
noi, oamenii muncii din întreprinde
rea „Electronica", prețuim cu întrea
ga noastră ființă excepționalele dum
neavoastră calități, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușeseu, spiritul 
de inițiativă, vigoarea, hotărîrea, di
namismul, stăruința, perseverența și 
abnegația ce caracterizează întreaga 
dumneavoastră activitate și ne ex
primăm hotărirea unanimă de a fi 
reinvestit în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — a spus NicO- 
lae Burducea.

Exprimind recunoștința colectivu
lui de electroniști pentru noile direc
ții de orientare pe care secretarul 
general al partidului le-a dat cu o- 
cazia recentei vizite în vederea dez
voltării viitoare a întreprinderii, vor
bitorul a arătat că în cadrul dezbate
rilor din adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii s-a 
subliniat justețea criticilor referitoa
re la nivelul tehnic și calitativ al 
unor produse. El a infățișat preocu
pările colectivului întreprinderii, mă
surile concrete întreprinse în ultimul 
timp în scopul înlăturării tuturor de
fectelor de fabricație și montaj, men- 
ționind, intre altele, că din cele peste 
200 operații tehnologice au fost ana
lizate 100 și s-au definitivat soluții 
constructiv-tehnologice pentru 40 
locuri de muncă specifice.

Comitetul nostru de partid, consi
liul oamenilor muncii — a continuat 
vorbitorul — au antrenat activul de 
partid, cei mai buni specialiști din 
producție și cercetare pentru diver
sificarea gamei sortimentale de pro
duse electronice de larg consum, 
creșterea calității produselor, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație 
și dezvoltarea producției de aparatu
ră electronică profesională și indus
trială. Vorbitorul s-a referit, de a- 
semenea, la preocupările colectivului 
pentru diversificarea gamei sortimen
tale, îmbunătățirea formelor de pre
zentare a produselor, pentru ca in per
spectivă o gamă tot mai largă de pro
duse să se impună pe piața mondia
lă, inclusiv minitelevizoare în diver
se forme de prezentare, cu casete din 
plastic, radiocasetofon portabil ste
reo, incinte acustice — produse ce 
vor intra In fabricație începind cu 
ultimul trimestru al anului 1981.

în încheiere, el a dat asigurări că 
Întregul colectiv traduce in viață 
neabătut măsurile stabilite cu prile
jul ultimei vizite de lucru făcute în 
întreprindere de secretarul general 
a! partidului nostru, îndreptățind ast
fel încrederea acordată.

Relevînd activitatea desfășurată de 
colectivul de la întreprinderea de 
mașini și utilaj chimic in cinstea 
celui de-al doilea Congres al con
siliilor oamenilor muncii, Constan
tin Oprea 8 aratat eâ in Prlme,e 
cinci luni ale acestui an producția 
fizică de utilaj tehnologic a fost 
realizată în proporție de 100,9 la 
sută, iar producția pentru export, în 
proporție de 102.7, la sută.

Cu toate acestea, a spus vorbitorul, 
în anul 1980 șl la începutul acestui 
an am înregistrat unele rămlneri in 
urmă, care denotă existenta unor 
deficiențe în organizarea producției 
și a muncii, în respectarea ordinii și 
disciplinei muncitorești, în îndepli
nirea cu consecvență a principiilor 
noului mecanism eeonomlco-fman- 
ciar. Cauzele acestor lipsuri rezidă In 
numărul mare de absențe nemotiva
te ; întreținerea necorespunzătoare a 
utilajelor ; reparațiile de slabă cali
tate ; nivelul de calificare necores
punzător al unor tineri care nu-și 
realizează ritmic sarcinile de plan. 
Ca atare, măsurile inițiate de con
siliul oamenilor muncii în 1981 au 
in vedere introducerea unor tehnolo
gii noi, mecanizarea lucrărilor în 
care ponderea o au muncile manua
le. actualizarea normelor de muncă, 
reducerea consumurilor de metal și 
energie, promovarea mai accentuată 
a cuceririlor științei și tehnicii con
temporane,

Subliniind că tineretul reprezintă 
70 la sută din întregul personal 
muncitor al întreprinderii, vorbi
torul a arătat Că organizația U.T.C. 
sprijină îndeaproape toate aceste ae- 
țiuni. Punind in centrul activității 
noastre educarea prin muncă și pen
tru muncă, a șpuș vorbitorul, asigu
răm cuprinderea în întrecerea ute- 
Cistă a peste 2 000 tineri. O atenție 
deosebită se acordă pregătirii profe
sionale a tinerilor, prin olimpiadele 
pe meserii, prin cursurile politehni
cii muncitorești, prin organizarea 
schimburilor de experiență și a de
monstrațiilor practice, prin prezen
tarea procedeelor noi și tehnologiilor 
moderne. De asemenea, ne preocu
păm pentru policalificarea tinerilor, 
astfel ca aceștia să lucreze la două- 
trei mașini, iar unii dintre ei să-și 
însușească o serie de meserii defici
tare în întreprinderea noastră,

în cadrul acțiunii „Educație, eco
nomie. energie", acționăm pentru 
combaterea risipei de metal și elec
trozi, pentru colectarea metalului 
vechi, pentru sortarea deșeurilor de 
inox. Astfel, de la începutul anului 
1980 și pînă în prezent au fost in
troduse in circuitul productiv peste 
400 tone de oțel inoxidabil. Rezulta
tele obținute pină acum nu sint de 
natură să ne satisfacă. De aceea, 
comitetul U.T.C. și-a propus să ac
ționeze pentru îmbunătățirea disci
plinei de producție sub toate aspec
tele ei, prin dezbaterea operativă la 
fiecare loc de muncă a cazurilor ce 
se ivesc, mărirea numărului colec
tivelor model de muncă și viată co
munistă, organizarea mai eficientă a 
echipelor de ordine și disciplină.

Ca urmare a participării directe 
a oamenilor muncii la procesul de 
decizie, membrii organizației U.T.C. 
de la I.M.U.C. au formulat o serie de 
propuneri care, transpuse în viață, 
vor duce la creșterea productivității 
și eficienței.

întrucît I.M.U.C. realizează o pro
ducție de unicate, propunem ca in
stitutele de proiectare tehnologică de 
profil să urgenteze tipizarea proiec
telor, să utilizeze proiecte de execu
ție elaborate din subansamble și re
pere tipizate, fapt care va contribui 
substanțial la ridicarea productivității 
muncii, reducerea consumurilor de 

materiale și reducerea ponderii mun
cii manuale.

De asemenea propunem să se stu
dieze posibilitatea elaborării unor 
acte normative privind policalificarea 
tinerilor și condițiile concrete ale în
cadrării lor în această nouă situație, 
precum și modalitățile efe stimulare 
în funcție de cantitatea și calitatea 
muncii efectuate la mai multe ma
șini.

In încheiere, vorbitorul a spus : Vă 
rog să-mi permiteți să exprim mul
țumirea noastră, a tinerilor, secreta
rului general al partidului, pentru 
condițiile de muncă, de viată și de 
afirmare și să exprim adeziunea de
plină a colectivului muncitoresc din 
care fac parte la propunerea reale
gerii în înalta funcție de președin
te al Consiliului Național al Oameni
lor Muncii a tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu.

Exprimind voința unanimă a colec
tivului întreprinderii textile „Su
veica" de a susține propunerea ca to
varășul Nicolae Ceaușeseu, cel mai 
devotat fiu al națiunii, să fie rein
vestit în înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, tovarășa Florica Anghe- 
luță a spus : Dînd glas acestor sen
timente în largul for democratic al 
muncitorimii bucureștene, vă rapor
tăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu, că personalul muncitor al 
întreprinderii noastre își îndeplinește 
exemplar, în primul semestru al a- 
nului, sarcinile de plan, obținind o 
depășire de 2,7 milioane lei la pro- 
ducția-marfă, liVrînd suplimentar 
peste 20 000 mp țesături.

O deosebită atenție acordăm, în a- 
cest context, gospodăririi judicioase 
a materiilor prime, combustibilului 
și energiei, valorificării materialelor 
refolosibile, Înlăturării risipei de ori
ce fel, Prin măsurile întreprinse în 
cadrul inițiativelor muncitorești de 
genul „Gram cu gram se strînge 
tona", prin organizarea, Împreună cu 
comitetul sindicatului, a unor echi
pe de control muncitoresc, care acti
vează in toate secțiile de producție, 
țesătoarele intreprinderii noastre au 
redat, în acest an, circuitului produc
tiv însemnate cantități de materiale 
refolosibile, între care și 8 tone de 
fire de bumbac și tip bumbac. în a- 
celași timp s-au economisit 173 
MWh energie electrică și 193 mii mc 
gaze naturale. După ce a enumerat 
o serie de alte succese și realizări 
ale oamenilor muncii din întreprin
dere, vorbitoarea a spus : Așa cum 
au relevat analizele pe care le-am 
efectuat, intr-un spirit de înaltă exi
gență muncitorească, și în recenta 
adunare a oamenilor muncii, in în
treprindere există încă rezerve 
nevalorificate, noi posibilități pentru 
perfecționarea tehnologiilor, pentru 
întărirea disciplinei de fabricație, di
recții de acțiune în care și organi
zația democrației și unității socialiste 
trebuie să intervină cu mai multă 
fermitate, prin creșterea răspunderii 
tuturor membrilor săi. Sîntem pe 
deplin conștienți că mai avem multe 
de .(JicUț, ,!n, priitiRJ. rind pentru creș
terea numărului de țesătoare care să 
deservească mai multe mașini. Refe
rindu-mă la acest aspect, folosesc 
prilejul de a propune ca, in sprijinul 
creșterii calității activității de califi
care și perfecționare profesională a 
lucrătorilor din țesătoriile de bum
bac. Editura tehnică să acorde o 
mai mare atenție publicării materia
lelor documentare, manualelor aju
tătoare cunoașterii caracteristicilor 
de funcționare și reglare a utilajelor 
noi. a celor mai moderne tehnologii 
de fabricație.

O altă direcție în care acționăm cu 
mari posibilități de afirmare a ini
țiativei organizației democrației și 
unității socialiste o constituie inte
grarea în producție a noilor înca
drați. împreună cu comitetul sindi
catului și organizația de tineret, am 
obținut unele rezultate bune, dar, 
atît țimp cit fluctuația personalului 
muncitor estfȘ încă mare, nu ne pu
tem declara nici pe departe mulțu
miți. Sîntem hotăriți să acordăm mai 
multă atenție celor care vin să lu
creze In întreprinderea noastră, unde 
ponderea femeilor este de peste 80 
la sută, să acționăm neabătut pen
tru educarea lor în cultul muncii, 
pentru cunoașterea frumuseții me
seriei de țesătoare. în mod critic, 
subliniez că manifestările organizate 
pentru folosirea utilă și plăcută a 
timpului liber nu au încă permanen
ța necesară, nu se adresează în mod 
eficient întregului personal munci
tor.

în încheiere, vorbitoarea a spus : 
Vă încredințăm și cu acest prilej, 
tovarășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru per
fecționarea Întregii activități, fiind 
conștienți că asigurarea tot mai în
destulătoare a populației cu bunuri 
de larg consum, sporirea producției 
pentru export depind și de cantita
tea și calitatea produselor întreprin
derii noastre, că tot ceea ce facem 
este în interesul nostru, al ridicării 
bunăstării generale a tuturor oame
nilor muncii.

întreg personalul muncitor de la 
„Danubiana" — a spus în cuvîntul 
său tovarășul Gheorghe Gean
tă — mobilizat de prețioasele indi
cații primite eu ocazia vizitei de 
lucru efectuate la noi de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secre
tar general, transpunind consecvent 
în viață programul de măsuri ela
borat cu acest prilej, este în mă
sură acum să raporteze realizarea 
sarcinilor la principalii indicatori pe 
primele cinci luni ale anului în 
curs, existlnd toate premisele pen
tru a îndeplini întocmai sarcinile ce 
ne revin in anul de debut al cinci
nalului calității șl eficienței.

Astfel, după o lungă perioadă de 
timp, am reușit șă realizăm indica
torul producție fizică, ceea ce asi
gură onorarea la vreme a contrac
telor, atlt pentru beneficiarii interni, 
cit și pentru export. Totodată, la 
producția-marfă înregistrăm o de
pășire de peste 48 milioane lei, iar 
indicele de productivitate a muncii 
a fost realizat în proporție de 101,4 
la sută.

Relevînd aceste rezultate, dezbate
rile din adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii au sub
liniat, cu exigentă revoluționară, că 
ele sint totuși sub nivelul posibilită
ților colectivului nostru, stabilind, 
prin hotărîrea adoptată, măsurile 
politice, organizatorice șl tehnico- 
economice prin care să se îmbună
tățească ritmicitatea, să crească gra
dul de eficiență a întregii noastre 
activități.

Consiliul oamenilor muncii — a 
continuat vorbitorul — a fost aspru 
criticat în adunarea generală. Defi

ciențele din stilul nostru de lucru 
sint în mod justificat semnalate și 
în raportul prezentat conferinței, în
treprinderea „Danubiana" avind încă 
nerealizări la unele sortimente de 
anvelope, mă refer la cele de tractor 
spate, precum și în privința cheltuie
lilor materiale, care au fost depășite. 
Chiar dacă acestea se datoresc în 
mare parte unor cauze obiective, 
consiliul oamenilor muncii consideră 
imperios necesar să înlăture eu toa
tă hotărîrea astfel de neajunsuri, 
printr-o mai fermă organizare a 
procesului de producție, prin spori
rea răspunderii individuale și colec
tive.

Realizarea producției fizice la to
tal, a producției-marfă și a altor in
dicatori importanți ai planului de
monstrează că stă în putința noas
tră să înfăptuim în mod exemplar 
toate sarcinile ce ne revin.

Pentru încadrarea în. cheltuielile 
materiale la mia de lei producție- 
marfă vom intensifica activitatea de 
recuperare și reintroducere in cir
cuitul economic a circa 400 tone ma
teriale refolosibile, prin reducerea la 
maximum a pierderilor prin deșeuri 
și rebuturi, obiectiv prioritar care se 
află pe agenda de lucru zilnică a 
programului de conducere colectivă.

Intensificînd munca politică de la 
om la om, acționînd pentru crearea 
unei atitudini de înaltă responsabi
litate a fiecărui membru al colecti
vului. urmărind o mai rațională dis
tribuire a sarcinilor, o evidență fer
mă a înfăptuirii hotărîrilor, vom re
uși, sintem hotăriți și pe deplin con
vinși de aceasta, să creștem indice
le de utilizare a capacităților de pro
ducție de la 90 la 93 la sută și in
dicele de utilizare a fondului de 
timp al muncitorilor la peste 95 la 
sută.

Asigurlnd conducerea de partid, pe 
tovarășul secretar general că colec
tivul pe care îl reprezintă va acționa 
neabătut pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, vorbitorul a spus in în
cheiere : Vă rog să-mi permiteți să 
exprim înaltului forum al oamenilor 
muncii din Capitală hotărirea adună
rii generale a reprezentanților oa
menilor muncii de la „Danubiana" 
de a propune și susține din adîncul 
inimilor noastre realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu în funcția de 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, văzind în aceas
ta, laolaltă cu întreaga clasă munci
toare, cu întregul popor, garanția si
gură a mersului nostru neabătut îna
inte, a lărgirii continue a democra
ției muncitorești.

Subliniind că prezenta conferință, 
înalt for al democrației și autoeondu- 
cerii muncitorești, reprezintă dovada 
participării directe și nemijlocite a 
oamenilor muncii la conducerea tre
burilor statului prin reprezentanții 
lor, pe care și-i aleg în deplină li
bertate, tovarășul Marian Avram 
a spus : Democrația noastră socialis
tă, o democrație reală, autentică, se 
manifestă nu numai la nivelul locu
rilor de muncă, al secției, al între
prinderii ; oamenii muncii, prin ca
drul generos creat de partid, de 
dumneavoastră, stimate tovarășe se
cretar general, au posibilitatea deci 
să-și exprime deschis părerea in 
cele mai înalte foruri care diriguiesc 
treburile societății noastre, partici- 
pînd activ la luarea celor mai impor
tante decizii. Acest lucru este posibil 
asțăzi cind clasa muncitoare este 
clasa conducătoare a societății și 
orice cetățean poate vorbi in nume
le intereselor sale sau în numele ma
rilor interese ale societății in care 
trăiește.

Colectivul nostru de la întreprin
derea .,23 August" este hotărît să 
facă totul pentru a transpune in 
viață prețioasele indicații primite din 
partea dumneavoastră, tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușeseu, 
la vizita de lucru pe care ați efec
tuat-o recent în întreprinderea noas
tră, luptind pentru materializarea 
Hotărîrii-Program adoptate de adu
narea reprezentanților oamenilor 
muncii, hotărire elaborată în spiritul 
orientărilor date de dumneavoastră.

Conștienți că realizarea sarcinilor 
economice, ca dealtfel a tuturor 
sarcinilor, nu se poate realiza decît 
prin cunoașterea lor aprofundată de 
către fiecare membru al colectivului, 
consiliul oamenilor muncii, sub con
ducerea comitetului de partid, a des
fășurat o largă și susținută muncă 
politică și organizatorică menită să 
mobilizeze toate colectivele în în
deplinirea lor. Sarcinile de plan ale 
secției de compresoare, in care imi 
desfășor activitatea, pentru anul 1981, 
s-au stabilit la nivelul unei creșteri 
de 76 la sută fată de realizările anu
lui 1980. Această creștere reprezintă 
o sarcină importantă și mobilizează 
colectivul secției. In sprijinul mate
rializării ei, noi analizăm periodic 
rezultatele, luind măsurile cela mai 
potrivite pentru soluționarea opera
tivă a problemelor apărute. Sint sta
bilite responsabilități concrete, pe 
probleme și locuri de munca, pe 
mașini, oameni și echipe, cu termene 
de realizare înscrise în graficele de 
urmărire.

în continuare, vorbitorul a înfăți
șat preocupările colectivului in care 
lucrează pentru creșterea nivelului 
de calitate și competitivitate al com- 
presoarelor pe care le realizează, 
pentru mai buna folosire a capacită
ților de producție existente în vede
rea creșterii indicelui de utilizare a 
mașinilor, pentru antrenarea tuturor 
oamenilor muncii din secție la mai 
buna cunoaștere și aplicare a noului 
mecanism econom ico-financiar. Mă 
raliez total propunerii făcute în le
gătură cu oamenii muncii care se 
policalifică în ideea logică că omul 
care cunoaște două meserii să tră
iască mai bine decît cel care cunoaș
te numai una singură, Muncitorii 
care trec într-o categorie superioară 
dau examen. Este bine și logic, în 
spiritul democrației noastre socialis
te, ca și personalul TESA șă facă 
același lucru ; ar fi și etic și demn.

In încheiere — a spus vorbitorul 
— exprim dorința fierbinte și hotă
rirea unanimă a colectivului marii 
citadele industriale și muncitorești 
„23 August" de a propune reinvesti- 
rea celui mai iubit fiu al națiunii 
noastre socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, ca o garanție a 
progresului națiunii, care va conti
nua să 6e reflecte in creșterea bună
stării naționale in cadrul căreia ne 
regăsim fiecare propria noastră 
bunăstare.

Tovarășul |one| Oancea * 
raportat conferinței că pe primele 5 
luni ale acestui an colectivul între
prinderii de țevi „Republica" a ob
ținut rezultate bune pe linia reali
zării planului la producția fizică. O 

problemă care a stat in atenția co
mitetului de partid șl a consiliului 
oamenilor muncii pe perioada la 
care se referă raportul o consti
tuie realizarea cu forțe proprii prin 
autodotări a unor mașini și utilaje, 
asimilarea unor scule și dispozitive 
din import, ceea ce a făcut ca valoa
rea acestor utilaje să crească de 3 
ori față de 1976, ajungind la peste 
10 milioane lei. Așa cum a reieșit 
din recenta adunare a reprezentan
ților oamenilor muncii din întreprin
derea noastră — a spus el — in a- 
ceastă perioadă ne-am confruntat și 
cu unele greutăți în realizarea pro
ducției la unele sortimente de țevi 
necesare economiei naționale. Aceste 
neajunsuri au fost generate, pe de 
o parte, de lipsa țaglelor din oțel 
inox, cit și calității necorespunzătoa
re a țaglelor provenite de la Combi
natul siderurgic din Hunedoara. 
Consiliul oamenilor muncii nu a fă
cut totul și nu a Intervenit întot
deauna in mod operativ în preveni
rea și rezolvarea unor lipsuri proprii 
ce au apărut in organizarea proce
sului de producție și încărcarea co
respunzătoare a utilajelor, îndeosebi 
la noile capacități de producție, puse 
recent în funcțiune. Nu s-a acționat 
într-o măsură mai mare pentru fo
losirea judicioasă a mașinilor și uti
lajelor, se manifestă lipsuri in pri
vința disciplinei in muncă, au slăbit 
munca de educație, exigența din 
partea unor conducători ai locurilor 
de muncă.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Sintem profund recunoscători condu
cerii partidului, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, pentru atenția 
ce o acordă dotării unităților indus
triale, printre care beneficiară a fost 
și întreprinderea noastră, unde re
cent au fost puse în funcțiune noi 
capacități de producție, dotate cu 
utilaje și instalații de înalt nivel 
tehnic.

Pentru a răspunde acestei griji 
permanente acordate nouă, metalur- 
giștilor, ca dealtfel întregii clase 
muncitoare, nu vom precupeți nimic 
pentru a intensifica eforturile în ve
derea urgentării lucrărilor de mon
taj al utilajelor pentru noile capaci
tăți, astfel incit, în scurt timp, să 
producem la capacitatea proiectată 
și să asigurăm economiei naționale 
țevile din inox și prăjinile de foraj 
de mare adîncime.

Vă rog să-mi permiteți ea, in nu
mele colectivului de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de țevi 
„Republica", să susțin din toată inima 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu să fie reinvestit în funcția 
de președinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. Aceasta este 
expresia înaltei aprecieri a calități
lor de eminent conducător și om 
de stat ale tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, militant revoluționar 
pentru progresul neîntrerupt al pa
triei pe calea socialismului și comu
nismului. Este expresia deplinei ga
ranții a Înfăptuirii neabătute a Pro
gramului partidului, a întregii sale 
politici interne și internaționale.

Vă rog să-mi permiteți să exprim, 
In numele oamenilor muncii de la 
întreprinderea comercială de stat 
„Victoria", profunda recunoștință 
față de grija pe care ne-o poartă 
secretarul general al partidului și 
consecvența cu care militează pentru 
creșterea continuă a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului nos
tru popor, bucuria și dorința fierbin
te de a-1 avea pe mai departe in 
fruntea înaltului forum democratic 
al clasei muncitoare pe tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, fiu devotat și 
credincios al patriei, partidului și po
porului, a spus in cuvintul său tova- 
făș« Aneta Duca.

în continuare, vorbitoarea a arătat 
că, in concordanță cu Programul-di- 
rectivă de creștere a nivelului de 
trai in perioada 1981—1985 și de ridi
care continuă a calității vieții, adop
tat de Congresul al XH-lea al Parti
dului Comunist Român, in cincinalul 
1976—1980 s-au desfăcut prin maga
zinul „Victoria" mărfuri in valoare 
de 3,3 miliarde lei, iar in primele 
cinci luni ale acestui an vinzăriie 
s-au ridicat la 246 milioane lei, Ci
frele au, bineînțeles, rostul lor, a spus 
vorbitoarea. Dincolo de ele trebuie 
insă desprins faptul că sumele amin
tite reprezintă, implicit, sporul cali
tativ al vieții bucureșteanului.

Se poate spune că activitatea co
mercială reprezintă pulsul sensibil 
al vieții sociale, și din acest punct de 
vedere putem afirma că avem o di
namică sănătoasă, că intre necesită
țile, gusturile și preferințele celor 
circa 50 mii de cumpărători care ne 
calcă zilnic pragul și ceea ce se fa
brică și se oferă prin intermediul 
nostru de către unitățile economice 
producătoare de bunuri de consum 
există o bună concordanță. Sub con
ducerea organizației de partid, con
siliul oamenilor muncii, organizațiile 
de masă și obștești pun un accent 
deosebit pe buna organizare a locu
lui de vînzare, pe expunerea și pre
zentarea cit mai atractivă a mărfuri
lor, pe folosirea și extinderea forme
lor moderne de comerț, pe îmbună
tățirea servirii. Va trebui ea, in co
laborare cu industria, să găsim forme 
mai eficiente de promovare a pro
duselor noi, de impunere a lor pe 
piață, pentru că dispunem, realmen
te, de produse competitive cu cele 
din import.

în continuare, vorbitoarea a subli
niat voința colectivului în care lu
crează pentru perfecționarea conti
nuă a activității de comerț. Această 
voință, unanimă, a colectivelor mun
citorești, a tuturor locuitorilor pa
triei, Își are puternicul temei in con
vingerea nestrămutată că toate ma
rile realizări pe care le-a obținut 
poporul nostru in anii luminoși care 
au urmat după Congresul al IX-lea 
al partidului sint nemijlocit legate 
de contribuția determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușeseu la crearea 
noului cadru democratic, la înfăptui
rea politicii înțelepte, clarvăzătoare 
și științifice a partidului și statului 
nostru.

Ca femeie, ca cetățean al acestei 
țări, în interesul nostru, al tuturor 
celor ce muncesc în patria noastră, 
mă simt mindră să exprim de la 
această tribună, în numele tovarăși
lor mei de muncă, adeziunea fierbin
te pentru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu în fruntea Con
siliului Național al Oamenilor Muncii.

îndeplinind mandatul ce mi-a fost 
încredințat, vă rog să-mi permiteți 
să exprim dorința fierbinte, unanimă 
a celor peste 3 500 de oameni ai 
muncii din întreprinderea „Automa
tica" ca fiul cel mai iubit al na
țiunii noastre, ctitorul României mo
derne socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, să fie reales la apropiatul 
congres al consiliilor oamenilor 

muncii In înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii — a subliniat în cuvintul său 
tovarășul Florea Corbeanu. 
Pentru noi, ca și pentru toate colec
tivele de muncă din Capitală, din 
întreaga țară, aceasta reprezintă ga
ranția îndeplinirii de către înaltul for 
a atribuțiilor ce-i revin, chezășia 
perfecționării neîntrerupte a demo
crației noastre socialiste, a autocon- 
ducerii muncitorești.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la creșterea contribuției între
prinderii „Automatica" la asigurarea 
cu echipamente de automatizare a 
principalelor procese industriale din 
ramurile economiei naționale, pre
cum și la sporirea an de an a pro
ducției sale pentru export.

In întreaga noastră activitate, a 
spus el, acordăm o atenție deosebită 
traducerii in viață a indicațiilor date 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușeseu, cu prile
jul vizitei de lucru făcute in între
prinderea noastră, pentru reducerea 
importurilor de producție și creșterea 
continuă a livrărilor ia export. Vă 
raportăm că in acest an realizăm un 
volum de produse pentru export de 
2 ori mai mare decît in anul trecut și 
de 4 ori mai mare decit In primul an 
al cincinalului precedent. An de an, 
producția noastră de export a depă
șit cu mult importul de completare, 
în primele cinci luni ale acestui an 
am realizat un volum de produse 
pentru export a cărui valoare este de 
2 ori mai mare decit cea a importu
rilor prevăzute pe întregul an 1981.

Cu toate acestea nu sintem nici pe 
departe mulțumiți de rezultatele ob * 
ținute. întreprinderea, creația tehni '*  
că proprie, specialiștii noștri și al 
Institutului de proiectări pentru 
automatizări dispun de largi posibi
lități pentru diminuarea importurilor 
și mărirea livrărilor la export, prin 
înnoirea și modernizarea producției, 
reproiectarea unor echipamente în 
sensul valorificării mai bune a bazei 
naționale de materii prime și mate
riale.

Reterindu-se la unele deficiențe 
din activitatea intreprinderii, vorbi
torul a arătat că indicatorii efici
enței economice a intreprinderii sint 
încă diminuați de nerespectarea in
tegrală a disciplinei tehnologice, de 
muncă, de organizarea defectuoasă a 
producției în unele secții și ateliere, 
de necorelarea judicioasă a activității 
compartimentelor care concură la 
realizarea produselor finite, de fapt 
a producției fizice.

Pentru aceste lipsuri și neimplinfri 
— a spus ei — consiliul oamenilor 
muncii a fost criticat in recenta adu
nare generală a oamenilor muncii, in 
cadrul căreia participanții au făcut 
propuneri concrete pentru îmbunătă
țirea activității organului colectiv de 
conducere și soluționarea operativă a 
problemelor cu care ne mai confrun
tăm.

Punind mai bine în valoare resur
sele de care dispunem, acționînd 
ferm pentru realizarea exemplară • 
indicatorilor de plan și angajamente
lor asumate pe anul in curs, vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușeseu, că vom ridica pe o treap
tă superioară întreaga noastră activi
tate, astfel incit „Automatica" să 
aducă o contribuție tot mai mare la 
progresul in ritm accelerat al econo
miei noastre naționale, la transpu
nerea in viață a indicațiilor și orien
tărilor dumneavoastră, a hotăririlor 
celui de-al XH-lea Congres al parti
dului.

Permiteți-mi să aduc hotărijr 
unanimă a colectivului de * 
„IREMOAS" de a propune re
alegerea dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușeseu, cel mai iubit șî 
stimat fiu al națiunii noastre, ca 
președinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, realegere care ne 
dă certitudinea obținerii unor rezul
tate din ce în ce mai bune și creș
terii necontenite a nivelului nostru 
de trai material 
niat

și spiritual, a subli- 
său tovarășul Vir-în cuvintul

gil Popa.
în continuare, vorbitorul s-a refe

rit la preocupările colectivului in 
care lucrează pentru realizarea tutu
ror indicatorilor de plan, grătind că 
pe primele 5 luni ale acestui an s-a 
depășit producția-marfă, producția 
netă, concomitent cu reducerea chel
tuielilor materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă.

Uzina noastră — a spus el —• fiind 
o mare consumatoare de materii pri
me și materiale din import, a consi
derat ca o sarcină de mare răspun
dere găsirea unor soluții pentru 
creșterea producției la export, con
tribuind in mod direct la realizarea 
unei balanțe pozitive în cadrul 
schimburilor externe ale țării noas
tre. Prin promovarea progresului 
tehnic, care a avut in vedere asimi
larea de noi produse și aplicarea de 
noi tehnologii, s-a obținut o creștere 
a calității produselor noastre și s-a 
reușit pătrunderea pe noi piețe ex
terne. Deși sarcina noastră la export 
pe acest an este cu 73 la sută mai 
mare decît realizările anului trecut, 
din recentele dezbateri din adunările 
generale de partid care au analizat 
acest aspect și ca urmare a măsu
rilor stabilite cu această ocazie, avem 
certitudinea realizării acestui indica
tor.

Vorbitorul a subliniat apoi că, în 
paralel cu sporirea producției, în 
uzină s-a acționat pentru reducerea 
consumului de metal pe unitatea de 
produs, a energiei și combustibililor, 
pentru recuperarea energiilor secun
dare din sectoarele calde și aplicarea 
noului mecanism economico-finan- 
ciar, care a însemnat introducerea in 
fiecare secție a autogestiunii proprii, 
formă de măsurare reală a activită
ții colectivului de oameni ai muncii.

Referindu-se Ia unele greutăți și 
lipsuri din activitatea întreprinderii, 
vorbitorul s-a declarat nemulțumit 
cu activitatea desfășurată pînă în 
prezent pe linia modernizării și me
canizării procesului de producție. 
Sintem insă convinși — a spus el — 
că in viitorul apropiat colectivele de 
concepție și execuție, deja organizate 
și care concentrează cadre cu o bo
gată experiență in acest domeniu, 
dind viață programului elaborat pe 
această linie, vor conduce la o îmbu
nătățire radicală și in acest domeniu- 
Sintem hotăriți să nu mai admitem 
realizarea de produse cu consumuri 
de materiale și energie mai mari de- 
eit cele obținute de firme similare 
din străinătate.

Mă angajez, in numele colectivului 
pe care îl reprezint, că ne vom Îm
bunătăți in permanență stilul și me
todele de muncă, vom aplica cu fer
mitate mecanismul economico-finan- 
Ciar, iar rezultatele pe care le vom 
raporta vor fi la nivelul exigențelor 
etapei actuale.
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Tovarășului LEETORAJ CHUNDRAMUN
Președintele Partidului Comunist din Mauritius

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al partidului, 
Îmi este plăcut să vă adresez calde felicitări și urări de noi succese in acti
vitate.

Doresc ca relațiile de colaborare dintre partidele noastre să se dezvolte 
continuu, in interesul popoarelor român și mauritian, al cauzei progresului 
și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

TELEGRAMĂ
Tovarășul Iile Verdeț, prim-mi- 

nistru al guvernului, a trimis o te
legramă primului ministru al Nepa
lului, Surya Bahadur Thapa, cu pri
lejul alegerii in această funcție, prin 
care adresează, in numele guvernu
lui român, cele mai calde felicitări, 
însoțite de urări de sănătate și fe
ricire personală, de deplin succes in

Dezbaterea interdisciplinară ^.Conținutul și obiectivele 
fundamentale ale noii revoluții agrare in România; 

locul și rolul agriculturii in economia socialistă"
La 19 iunie a avut loc, la Acade

mia de științe sociale și politice, 
dezbaterea interdisciplinară' „Conți
nutul și obiectivele fundamentale 
ale noii revoluții agrare in Româ
nia : locul și rolul agriculturii in 
economia socialistă* *', organizată de 
Academia Republicii Socialiste 
România, Academia de științe so
ciale și politice, Academia de științe 
agricole și silvice și . Academia 
„Ștefan Gheorghiu", impreună cu 
revistele „Era socialistă" și „Viitorul 
social".

• Teatrul Național (sala mică) : Ca
ligula— 15; Cavoul de familie — 
19,30; (sala' Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 15,30; 19; (la Arenele Ro
mane) : Idolul și Ion Anapoda — 20. 
A Filarmonica '„George Enescu" (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artisti
ce". Victor Popescu — violoncel. Pe
tre Mancu — trompetă, Virginia Sur- 
joiu — pian — 18; (sala Dalles) : Re
cital'de pian: Dana Borșan — 19.
A Ansamblu] artistic ..Rapsodia ro- 
mână“ : La fîutîna dorului — 18,30.
A A.R.I.A. (Sala Palatului) : Baletul 
Regal din Flandra (Belgia) — 19,30.
A Teatrul de operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu) ; . Anchetă' 
asupra unui tinăr care nu a făcut 
nimic — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Anecdote provinciale — 19,30.
• Teatrul Mic : Nu sînt turnul Eiffel
— 19,30.
A Țeatrul Foarte Mic : Premiera — 
16; Necunoscuta și funcționarul — 20. 
A Teatrul de comedie : Există nervi
— 19,30.
A- Teatru) Ciulești (sala Majestic) : 
Ordinatorul. — 15; Nu ne naștem toți 
la aceeași vfrstâ — 19.30.
A Teatrul „Constantin Tănase“ (gră
dina Boema) : Dai un... Biban, dar 
face ! — 20.

în cuvântul de deschidere, prof. dr. 
docent'-1' ihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale și 
politice, a subliniat importanța aces
tei reuniuni științifice, care a avut 
loc in spiritul orientărilor și indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, cu privire la organizarea unor 
dezbateri și schimburi de opinii, pu
blicarea de studii și articole pe teme 
privind stadiul actual al construcției 
socialiste in România și perspecti
vele dezvoltării economice și sociale 
a țării, problemele conducerii socie
tății de către partid, in strinsă legă
tură cu practica socială, ale educării 
socialiste a maselor și formării omu
lui nou.

în cadrul dezbaterii au prezentat 
comunicări : Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de științe agri
cole și silvice, Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru, ministrul agri
culturii și industriei alimentare, 
acad. Grigore Obrejeanu. vicepre
ședinte al Academiei- de științe agri
cole și silvice, academicieni, profe
sori universitari, cercetători și spe
cialiști din Ministerul Agriculturii și 
Industriei. Alimentare.

Dezbaterile s-au desfășurat în lu
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9.30 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca (reluare)
11.35 Profesiunile cincinalului
12.00 Orchestre simfonice din țară
13,00 Mozaic cultural-artistic-sportlv
18.35 Săptămina politică
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19430 Foarte bine

-

cinema
• Duelul : PATRIA 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FAVORIT — 0; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20,15, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 21,15.
• Croaziera : EFORIE — 9; 11,15; 
13.30: 15,45; 18; 20,15.
• Fiul munților : TOMlS — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20, la grădină —• 21, 
FLAMURA - 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20. . •
• Punga cu libelule î LIRA — 16; 
18; 20, la grădină — 21, FLACĂRA,— 
15,30; 17,30; 19,30.
• Detașamentul „Concordia" : FE
RENTARI — 15,30; 17.30; 19,30.
A Probleme personale : STUDIO — 
18; 20, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Patrula cosmică in acțiune : VIC
TORIA — 9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20.
A Signum laudis : CENTRAL — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
A Socrul : TIMPURI NOI — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
A Clinele electronic : SCALA — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
A Idilă cu miss Brazilia : SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20, LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20, la grădină — 21,15, CAPITOL
— 8,45; 11; 13,15: 15,30; 18; 20,15.
A Aii Baba și cei 40 de hoți : DRU
MUL SĂRII — 15.30; 19, PACEA — 
11; 15,30; 18.30.
A Dumas in Caucaz — Marfă furată : 
VIITORUL — 15,30; 18,30.
A Apus la amiază : POPULAR — 
15,30: 17,30; 19.30.
A Afacerea granatelor : MUNCA — 
16; 18; 20.
A Un iepure pentru avocat : ARTA
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
A Strada Petrovka 38 : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
A Sindbad marinarul — 9,15; 11;
12.45; 14,30: Moscova nu crede în la
crimi — 16.15; 19 : DOINA.
o Secretul caset o fonului : EXCEL
SIOR — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20, la grădină - 21, GRĂDINA TI
TAN — 21.
A Avarul : GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45: 18: 20.15.
A Talismanul toreadorului : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 17,15; 19, la grădină 
— 21. 

activitatea de mare răspundere ce i-a 
fost încredințată. în telegramă se 
exprimă convingerea că printr-o mal 
strinsă conlucrare intre guvernele 
țărilor noastre, atit . pe plan bilateral, 
cit și in viața internațională, vor fi 
slujite interesele popoarelor român 
și nepalez.

mina concepției tovarășului Nicolae 
Ceaușescu despre noua revoluție 
agrară in România, concept atotcu
prinzător care privește producția, 
productivitatea muncii, nivelul teh
nic, eficiența economică, activitatea 
Socială generală în-satele noastre.

Comunicările științifice au analizat 
problemele -privind conținutul și 
obiectivele fundamentale ale noii 
revoluții agrare în România, locul 
și rolul agriculturii în dezvoltarea 
economică și socială a țării noastre, 
raportul dintre industrie și agricul
tură in făurirea complexului econo
mic ..național, Unitar și. echilibrat

Uri ioc deosebit de important l-au 
ocupat problemele intensificării cer
cetării științifice și ale introducerii 
accelerate a progresului tehnico- 
științific în acest domeniu.

Ău fost puse în evidență latura 
socială a noii revoluții agrare, pro
blemele reducerii inegalităților și 
deosebirilor esențiale dintre mpnea 
in agricultură și cea din industrie, 
dintre sat și oraș.

Subliniind justețea politicii agrare 
a Partidului Comunist Român, de 
făurire a unei agriculturi socialiste 
intensive; moderne, de înaltă pro
ductivitate, participanții au făcut 
numeroase propuneri de înfăptuire 
a sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la 
cel de-al II-lea Congres al țărănimii, 
pentru traducerea în viață, a, obiec
tivului central stabilit de Congresul 
al XII-lea al partidului de înfăptuire 
a unei profunde revoluții agrafe.

La dezbatere aU participat acade
micieni, profesori, cadre de condu
cere din economie, agricultură, știin
țe politice și sociale, numeroși spe
cialiști.

20,00 Teleenciclopedia
20.43, Film serial : Dallas. Episodul 12
31.35 Șlagăre în devenite. Emisiune- 

concurs de muzică ușoară
22,33. Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,30. Clubul tineretului
20,15 Maeștrii artei muzicale : Mircea 

Chiriac
21,10 Reportaje TV a Țara florilor 

• Tehnici și arte populare din 
zona Dîmboviței

21.35 Șlagăre in-devenire-
22.35 Telejurnal • Sport

A Shabana : FEROVIAR — 9; 12; 
16; 19.
A Superman: DACIA — 9; 12; 16;
19, STUDIO —<10; 12.30; 15,15.
A Campionul : CIULEȘTI — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 19,45, VOLGA — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,43.
A Par și impar : COTROCE&I — 15; 
17,30; 20. .
A îmi sare țandăra : FLOREASCA — 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
A Serpico : GLORIA — 8,45; 11,30;
14,15; 17; 19,45, CULTURAL — 9; 11,30; 
14,15;. 17; 19.45.
A Jandarmul și extraterestrii : COS
MOS — 15.30; 17,30; 19,30.
A Dublu delict : GRĂDINA ARTA 
“21.
• Strada Hanovra : GRĂDINA FES
TIVAL — 21,15.
A Pruncul, petrolul și ardelenii : 
GRĂDINA FLACĂRA — 21.15,
A Colombo la Londra : GRADINA
MIORIȚA — 21.
A Pierdut și regăsit : GRĂDINA
PARC HOTEL — 21,30.

teatre

Conferințe județene 
ale reprezentanților oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)
— Raportul asupra realizărilor ob

ținute pe ansamblul fiecărui județ 
în cincinalul 1976—1980 și măsurile 
adoptate pentru îndeplinirea planu
lui pe 1981, pregătirea realizării pla
nului pe întregul cincinal;

— Sarcinile consiliilor oamenilor 
muncii, ale tuturor colectivelor în
treprinderilor pentru îmbunătățirea 
continuă a calității produselor, în 
special a celor destinate exportului, 
in concordanță cu indicațiile secre
tarului general al partidului;

— Confirmarea candidaților pentru 
Consiliul Național al Oamenilor 
Muncii.

Conferințele județene își desfășoa
ră lucrările la scurt timp după adu
nările generale ale oamenilor mun
cii, foruri de largă dezbatere, de de
plină manifestare a inițiativei mun
citorești, de participare nemijlocită a 
maselor la soluționarea tuturor pro
blemelor economice, sociale și poli- 
tico-organizatorice;

Puternic ancorate în problemele în
treprinderilor, adunările generale au 
relevat că în prima parte a acestui 
an consiliile oamenilor muncii au 
șituat pe prim plan problemele ma
jore ale producției, concentrîndu-și 
cu precădere atenția asupra îndepli
nirii planului la toți indicatorii, în
deosebi ai producției fizice și nete, 
și a producției destinate exportului, 
asupra creșterii productivității mun
cii, ridicării calității și sporirii efi
cienței economice, fapt care s-a re
flectat în mod pozitiv în activitatea 
generală a celor mai multe unități.

în același timp, 
pornind de la re
zultatele obținute 
îh priinele cinci 
luni ale anului și 
de la cerințele 
complexe care 
stau in continua
re în fața fiecă
rui colectiv, adu
nările generale au 
examinat pe. larg 
căile și măsurile 
care se impun 
pentru realizarea 
în cele mai bune 
condiții a planu
lui pe semestrul 
doi. Altfel, in lu
mina sarciniior trasate de recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au fost analizate 
în mod concret problemele legate de 
perfecționarea mecanismului aprovi
zionării tehnico-materiale a unități
lor productive, prin organizarea mai 
temeinică a activității rețelei de bafe 
și depozite și implicarea cit mâi di
rectă a acestora in procesul de pro
ducție, înființarea unor ateliere de 
preindustrializare. a materiilor pri
me. Au fost examinate, de asemenea, 
in profunzime, problemele realizării 
exemplare a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate in întrecere, 
in condiții de înaltă calitate și efi
ciență. în acest sens, s-a subliniat 
necesitatea ca organele de conducere 
colectivă să înscrie la loc de frunte, 
în preocupările lor, problemele de 
importanță primordială pe care ie 
reprezintă astăzi reducerea costurilor 
de producție, diminuarea consumuri
lor de materii prime, materiale, com
bustibil și energie, valorificarea su
perioară a tuturor resurselor, inten
sificarea acțiunilor de recuperare .și 
reciclare a materialelor refolosibile, 
creșterea productivității muncii. în
noirea producției, promovarea teh
nologiilor moderne, sporirea într-o 
tot mai mare măsură a randamentu*-  
lui și a beneficiilor la fiecare loc 
de muncă.

Prin întreaga lor desfășurare, adu
nările generale au constituit un nou 
prilej de analiză temeinică, desfășu
rată: într-un spirit de înaltă exigență 
și răspundere muncitorească, o do
vadă vie a profundului democratism 
ce asigură condițiile optime pentru ca 
muncitorii, tehnicienii, specialiștii să 
hotărască ei înșiși asupra soluționării 
operative și eficiente a problemelor 
de care depinde producția la scara 
fiecărei unități, realizarea cu succes 
a programului de dezvoltare econo- 
mico-șocială a țării.

Cu legitim interes au fost anali
zate și rezultatele activităților des
fășurate de Organele de conducere 
Colectivă, pentru asigurarea unor 
condiții cit mai bune de muncă și 
de viață. Au fost astfel evidențiate, 
cu deosebită satisfacție, măsurile a- 
doptate de partid pentru creșterea 
veniturilor oamenilor muncii, pentru 
crearea de condiții tot mai bune de 
viață întregului popor. Au fost, de 
asemenea, apreciate măsurile vizînd 
ridicarea și perfecționarea calificării 
cadrelor, acțiunile întreprinse pentru 
Îmbunătățirea protecției muncii, a 
asistenței medicale, a condițiilor de 
locuit, mai buna aprovizionare a can
tinelor. sporirea numărului de locuri 
in căminele muncitorești și pentru 
dezvoltarea activității cultural-artis- 
ticc și sportive.

•Ca și în adunările generale, parti
cipanții la dezbateri au evidențiat 
acțiunile întreprinse de consiliile de 
conducere, împreună cu organele 
sindicale, pentru înfăptuirea politicii 
Sociale a partidului, privind îmbună
tățirea continuă a condițiilor de mun
că, de locuit, de odihnă și recreare. 
Exprimîndu-și satisfacția pentru mă
surile inițiate de partid, de secreta
rul său general, in cincinalul trecut, 
pentru creșterea veniturilor celor ce 
muncesc, pentru ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual al Între
gului popor, măsuri care s-au răsfrint 
atit de pregnant în viața fiecărui ce
tățean. vorbitorii au subliniat că su
portul material al înfăptuirii măsuri
lor de ridicare a nivelului de trai. 

adoptate de partid, l-a constituit 
munca rodnică a fiecărui colectiv, a 
fiecărui om in parte, ea rămînînd și 
pe viitor singura sursă capabilă să 
asigure realizarea aspirațiilor sporite 
de progres și bunăstare.

în același timp, au fost criticate 
neajunsurile care se mai manifestă 
în activitatea organelor de conducere 
colectivă în problemele ce le revin 
în acest domeniu și s-au făcut pro
puneri pentru soluționarea lor neîn
târziată. astfel ca acestea să acțio
neze cu mai multă operativitate, cu 
mai mult spirit de răspundere pen
tru soluționarea mai bună a cerințe
lor de ordin social.

Reluîftd, într-un perimetru mai 
larg, problematica dezbătută in ca
drul adunărilor generale ale oameni
lor muncii din întreprinderi, confe
rințele județene, expresie elocventă 
a democrației noastre muncitorești, 
au analizat, la tîndul lor, cu spirit 
de răspundere, munca desfășurată de 
organele de conducere colectivă din 
întreprinderi, centrale și ministere în 
anii care au trecut de la precedentul 
congres al oamenilor muncii. în a- 
cest context, vorbitorii au subliniat 
că în perioada amintită activitatea 
acestor organisme s-a caracterizat 
printr-o creștere continuă a conținu
tului muncii, ceea ce a determinat o 
îmbunătățire evidentă ,'a rezultatelor 
economice obținute de fiecare unitate 
productivă, ca și pe ansamblul eco
nomiei naționale. în acest context, 
referindu-se la modul in care con
siliile de condpcere și-au îndeplinit 
atribuțiile și competențele cu care 
au fost investite prin lege, partici

Dînd expresie voinței unanime a clasei 
muncitoare, a întregului popor, parti
cipanții la conferințe au propus ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în înalta funcție de președinte al Con
siliului Național al Oamenilor Muncii

panții la dezbateri au evidențiat mă
surile inițiate ; în numeroase unități 
pentru lărgirea bazei de materii pri
me din țară, în vederea restringerii 
importurilor, pentru respectarea dis
ciplinei de plan, a îndeplinirii ritmi
ce a obligațiilor contractuale față de 
partenerii externi, pentru încheierea 
la timp a contractelor economice in
terne și respectarea termenelor de 
livrare. Participanții la dezbateri au 
arătat că printr-o muncă perseveren
tă, depusă de consiliile de conducere, 
de toți oamenii muncii, sub directa 
îndrumare a organelor și organiza
țiilor de partid, pentru transpunerea 
in viață a istoricelor hotărîri ale c^- 
lui de-al XII-lea Congres al P.C.R., 
a indicațiilor și orientărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușepcu, majoritatea 
colectivelor de oamehi ai muncii au 
obținut, în cincinalul trecut, ca 
și în primul semestru al anu
lui 1981, însemnate realizări în pro
ducție, contribuind la sporirea avu
ției naționale, la dezvoltarea fiecă
rui județ, la înflorirea patriei noas
tre socialiste, iar pe această bază la 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al întregului popor.

în cadrul dezbaterilor s-au subli
niat, totodată, răspunderile ce revin 
fiecărui colectiv de. oameni ai muncii 
pentru continua perfecționare a acti
vității de coilducere, de organizare 
și de realizare a sarcinilor tot mai 
complexe care stau in fața întregu
lui nostru popor, in noua etapă 
de dezvoltare econotnico-socială a 
României. Pornind de la aceste exi
gențe, vorbitorii au criticat pe bună 
dreptate, unele lipsuri manifestate 
în activitatea Întreprinderilor,' cen
tralelor și ministerelor, lipsuri care 
au condus la neîndepliniri de plan 
la unii, indicator^ la nerealizarea la 
timp a sarcinilor de export, la costu
rile incă ridicate înregistrate de 
unele întreprinderi, la întîrzierile în 
punerea in funcțiune a unor obiec
tive industriale, ca Și la nerealizarea, 
la parametrii prevazuți, a sarcinilor 
de plan in domeniile transporturilor, 
desfacerii mărfurilor și aprovizio
nării populației. Ei au cerut ca toți 
factorii de răspundere, in primul 
rind consiliile oamenilor muncii, să-și 
concentreze atenția asupra măsurilor 
care șe impun pentru înlăturarea 
neintîrziată a neajunsurilor semna
late, recomandîndu-se ca in activi
tatea lor să se bizuie într-o mai 
largă măsură pe sprijinul maselor, 
să' dea curs neîntîrziat valoroaselor 
propuneri făcute în adunările gene
rale ale oamenilor muncii, ca și în 
conferințele județene.

în mod firesc, în cadrul dezbate
rilor a fost acordată o mare atenție 
sarcinilor ce revin consiliilor oame
nilor muncii, tuturor colectivelor în 
direcția ridicării calității produselor, 
asigurării execuției lor ireproșabile, 
problemă de importanță vitală pen
tru progresul economiei noastre na
ționale. Vorbitorii au arătat că do
tarea tehnică modernă a întreprin
derilor noastre, spiritul creator al 
muncitorilor, maiștrilor, inginerilor 
și tehnicienilor, realizările de pres
tigiu ale cercetării proprii sint pre
mise incontestabile care pot să asi
gure, neîntîrziat, un salt important 
al calității și eficienței producției.

Reievind preocupările susținute 
care se manifestă în fiecare unitate 
pentru aplicarea fermă a noului me
canism economico-financiar, pentru 
întărirea autogestiunii și autocon- 
ducerii muncitorești, vorbitorii au 
subliniat că organele de conducere 

colectivă trebuie să acționeze cu răs
pundere sporită, astfel incit, în do
meniul organizării și conducerii, la 
toate nivelurile, să se manifeste cu 
putere spiritul revoluționar, novator, 
pentru ridicarea eficienței în toate 
ramurile producției materiale.

Un accent deosebit s-a pus, in ca
drul dezbaterilor, pe necesitatea am
plificării activității politico-educa
tive pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, pen- 

» tru formarea omului nou, construc
tor activ al noii orînduiri. S-a sub
liniat că, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, consiliile 
oamenilor muncii, împreună cu or
ganizațiile de masă și obștești tre
buie să desfășoare o permanentă 
muncă politico-ideologică și educa
tivă, urmărind în mod stăruitor ca 
fiecare om al muncii să înțeleagă cu 
claritate semnificația politică a drep
turilor și îndatoririlor pe care le 
incumbă administrarea în comun a 
valorilor încredințate de popor. In 
acest sens, vorbitorii au subliniat că 
oamenii muncii trebuie să-și dezvol
te necontenit simțul gospodăresc, 
spiritul de disciplină, respectul față 
de legile țării, toate acestea consti
tuind condiția esențială a participării 
conștiente și competente la organi
zarea și conducerea producției, la 
exercitarea puterii în stat.

Conferințele județene ale repre
zentanților oamenilor muncii au 
confirmat candidați! propuși în ca
drul recentelor adunări generale, 
pentru a fi aleși, la apropiatul Con
gres, în Consiliul Național al Oa
menilor Muncii. Subliniind calită

țile celor propuși, 
participanții la 
dezbateți au ară
tat că cei desem
nați sint fruntași 
între fruntași, oa
meni de aleasă 
ținută profesio
nală și etică, buni 
organizatori și 
gospodari, capa
bili să îndepli
nească cu răs
pundere sarcinile 
importante ce le 
vor reveni.

Dînd glas voin
ței unanime ma

nifestate în toate adunările generale 
aie oamenilor muncii, într-o atmos
feră de puternic entuziasm, confe
rințele județene au adoptat hotărîri 
prin care este exprimată dorința 
fierbinte a clasei muncitoare, a În
tregului popor ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii. Aceas
tă hotârîre unanimă izvorăște din 
adînca prețuire a excepționalelor 
calități dovedite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Întreaga sa activitate 
de eminent conducător și om politic 
de stat, de revoluționar și patriot 
înflăcărat, închinată fericirii poporu
lui, înfloririi și prosperității patriei, 
cauzei socialismului, păcii și colabo
rării internaționale. >-v

Prin dezbaterile largi și cuprinză
toare axate pe 'cele mai importahțe' 
probleme economice, politice și so
ciale, prin soluțiile propuse pentru 
continua perfecționare ’a activității 
organelor de conducere colectivă și 
prin hotârîrile adoptate, conferințele 
județene au reliefat- cu putere voin
ța nestrămutată a tuluror celor ce 
muncesc de a-și spori și mai mult 
eforturile pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor pe anul în curs 
și, pe întregul cincinal, pentru apli
carea fermă în viață a principiilor 
autogestiunii și autoconducerii mun
citorești.

In încheierea lucrărilor, intr-o at
mosferă de puternică însuflețire și 
entuziasm, participanții la conferințe 
au adoptat telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In telegrame sînt exprimate senti
mentele de nețărmurită dragoste și 
recunoștință pe care oamenii muncii 
— romani, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de pe întreg cu
prinsul patriei le nutresc față de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceauș.escu, pentru 
neobosita activitate desfășurată in 
fruntea partidului și statului, pentru 
contribuția hotăritoare ce o aduce la 
progresul neîntrerupt al patriei, pen
tru grija permanentă pe care o ma
nifestă pentru destinele României 
socialiste, pentru creșterea continuă 
a bunăstării materiale și spirituale a 
celor ce muncesc, pentru făurirea 
unei lumi a păcii, mai dreaptă și 
mai bună.

în cuvinte calde, emoționante, 
participanții la conferințe au dat 
glas dorinței fierbinți, unanime ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să l'ie 
reinvestit în înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

Exprimîndu-și întreaga adeziune 
la politica internă și externă a parti
dului Și statului, politică profund 
științifică, purtînd puternica ampren
tă . a gîndirii științifice, realiste a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, parti
cipanții la conferințe s-au angajat 
să-și consacre toate energiile. întrea
ga lor capacitate creatoare valorifi
cării la cote cit mai înalte de efi
ciență și calitate a tuturor resurselor 
materiale și umane, în vederea înde
plinirii exemplare a sarcinilor și a 
angajamentelor de plan pe acest an 
și pe întregul cincinal, a hotărîrilor 
ce vor fi adoptate de ccl de-al doi
lea Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, a 'mărețelor obiective stabi
lite de Congresul ai XII-lea al parti
dului. de dezvoltare a României pe 
noi cui Aii de civilizație și progres.

Cronica
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit vi
neri pe Hanna Odch, președintele 
Consiliului Național al Planificării 
din Iordania, președintele părții ior- 
daniene în Comisia mixtă guverna
mentală româno-iordaniană de coo
perare economică și tehnică.

Au participat Ion Stănescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Industriei Chimice, Ion M. Nicolae, 
prlm-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, alte persoane ofi
ciale române.

Au luat parte, de asemenea, Mo
hammed Saleh Hourani, adjunct al 
ministrului industriei și comerțului 
din Iordania, Salem Lawzi, adjunct 
al ministrului agriculturii, alți mem
bri ai delegației. A fost de față Hani 
Tabbara, ambasadorul Iordaniei la 
București.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte ale evoluției coope
rării pe multiple planuri între Româ
nia și Iordania. Au fost analizate, 
totodată, noi mijloace și posibilități 
de intensificare a schimburilor co
merciale și a cooperării economice 
bilaterale, în spiritul înțelegerilor 
stabilite la cel mai înalt nivel.

★
Vineri a fost semnat Protocolul ce

lei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mix
te guvernamentale de cooperare e- 
conomică și tehnică româno-iordanie- 
ne, ale cărei lucrări s-au desfășurat 
la București.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stănescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Chimice, pre
ședintele părții române in cadrul co
misiei, și de Hanna Odch, președin- 

> tele Consiliului Național al Planifi
cării, președintele părții iordaniene.

Documentul dă o înaltă apreciere 
stadiului actual al relațiilor priete
nești, de cooperare pe multiple pla
nuri dintre cele două țări și popoare, 
prevăzînd noi posibilități de dezvol
tare a colaborării reciproc avantajoa
se, in spiritul înțelegerilor și acor
durilor convenite cu prilejul intîlni- 
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele. Republicii 
Socialiste România, și Hussein Ibn 
Talal, regele Iordaniei. Părțile au că
zut de acord, totodată, să intensifi
ce volumul schimburilor bilaterale, în 
folosul ambelor țări și popoare, in 
domeniile industrial, agricol, tehnico- 
științific și cultural.

. *
La Ministerul Afacerilor Externe a 

fost semnat, vineri, Programul de 
cooperare în domeniile invățâmlntu- 
lui, științei și culturii între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu-

Deschiderea expoziției „Drumul glorios 
al P. C. din Cehoslovacia și a 60-a aniversare 

a făuririi sale"
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România s-a des
chis, vineri. expoziția „Drumul glorios 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia și a GO-a aniversare a făuri
rii sale".

Organizată in. colaborare cu muzeul 
„Klement Gottwald" din Praga și Am.- 
basifdâ’ Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, expoziția înfă
țișează momente importante ale is
toriei P.C. din Cehoslovacia, legătu
rile strînse pe care acesta, le-a reali
zat. în primul rind cu clasa munci
toare din Cehoslovacia, dar și cu alte 
clase și categorii sociale, importan
tele hotărîri pe care le-a adoptat în 
cei 60 de ani de existență, printre 
care la loc de frunte se situează cele 
iile Congresului al V-lea din anul 
1929, ce au jitlonat drumul de luptă 
al poporului cehoslovac, culminind 
cu victoria din februarie 1948. Nu
meroase exponate ilustrează aspecte 
ale realizărilor obținute do oamenii 
muncii cehoslovaci, sub conducerea 
P.C. din Cehoslovacia, în dezvoltarea 
economico-socială a țării, in edifi
carea societății socialiste, în cei 36 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
țării de sub dominația fascistă.

La vernisaj au rostit alocuțiuni Ion
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Campioni ai „Daciadei“ la atletism
Vineri, in uitima zi a finalelor 

„Daciadei" la atletism, de pe stadio
nul Republicii, proba feminină de 
săritură in inâlțime a fost cîștigată 
de Vasile Niculina cu 1,90 m. Fița 
Lovin a repurtat Victoria la I 500 m 
în 4’04’’ 13/100.

Proba de aruncare a discului a 
fost, desigur, ciștigată de Florența

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
După cum se anunță de la secre

tariatul Comitetului internațional 
olimpic, forul olimpic a hotărit să 
invite la Congresul C.I.O., ce va avea 
16C in luna septembrie a acestui an 
la Baden-Baden, sportivi și antrenori 
de renume din diferite țări. Printre 
invitați se numără multipla campioa
nă olimpică de gimnastică Nâ<iia 
Cotnăneci (România), alți laureați âi 
Olimpiadelor, precum boxerul cuba
nez Teofilo Stevenson, atleta italiană 
Sara Simeoni, atletul englez Sebas
tian Coe, hocheistul sovietic Vla
dislav Tretiak, patinatorul, artistic 
Jan Hoffman (0. D. Germană).

Federația internațională de fotbal 
a reținut o propunere privind orga
nizarea unui campionat mondial 
pentru echipe alcătuite din tineri 
între 14 și 16 ani. O hotârîre in acest 
sens va fi luată cu ocazia campiona
tului mondial, pentru echipe de ju
niori (jucători pînă la 19 ani) ce va 
avea loc anul acesta, in luna octom
brie, în Australia.

zilei
vernul Regatului Belgiei, pe anii 
1982—1983.

Programul, semnat de Romulus 
Neagu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, și de Paul Claus, di
rector de administrație al relațiilor 
culturale internaționale din Ministe
rul Educației Naționale și al Cultu
rii Neerlandeze, prevede realizarea 
de activități de colaborare științifi
că și culturală in domeniile învăță- 
mîntului, presei și radioteieviziunii, 
participarea la manifestări cultural- 
științifice, schimburi de formații ar
tistice și expoziții, precum și în do
meniul sportului. Sînt prevăzute, d« 
asemenea, acțiuni de colaborare in
tre organizații de tineret din Româ
nia și Belgia.

La semnare au participat Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, Ministerului Educației și învă- 
țămintului.

A fost prezent Yves Vercauteren, 
ambasadorul Belgiei la București.

★
Tovarășul Aurel Duma, ministru 

secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, a primit vineri pe 
Joseph Zubah, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Liberia în Republica Socia
listă România, în vederea apropiatei 
prezentări a scrisorilor de acredi
tare.

★
Sala Palatului Republicii Socialiste 

România a găzduit, vineri seara, un 
spectacol de gală prezentat, sub egida 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, de Baletul regal din Flandra 
(Belgia), care întreprinde un turneu 
în țara noastră.

Au asistat Ion Găleteanu, secretar 
de stat la Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, perso
nalități ale vieții noastre cultural- 
avtistice. numeroși iubitori ai artei 
coregrafice.

Au fost prezenți Yves Vercauteren, 
ambasadorul Belgiei la București, și 
membri ai ambasadei.

în sală se aflau șefi de'misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Spectacolul, in cadrul căruia a fost 
prezentată o suită de piese clasice 
din creația belgiană și univensală. 
într-o interpretare modernă, s-a 
bucurat de un deosebit succes.

Baletul regal din Flandra va mai 
prezenta un spectacol pe scena ace
leiași săli, după care își va continua 
turneul în stațiuni de pe litoralul 
românesc al Mării Negre,

(Agerpres)

Ardeleanu, director adjunct al Mu
zeului de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, și Vladimir 
Vaclayilt, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.S. Cehoslovace la Bucu
rești. Vorbitorii au relevat tradițio
nalele relații de prietenie și 
rare multilaterală , dintre Paradtff 
Comunist''îtȘn?K“ți‘t'lîrtiilul Corțiii-' .. 
nist din Celio’sloVâcia, dintre RofhăJ ' ’ 
nia și Cehoslovacia, rolul determi
nant al întîlnirilor și convorbirilor 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak în dezvoltarea și întă# 
rirea continuă a raporturilor, pe mul
tiple planuri, româno-cehoslovace. in 
interesul popoarelor celor două țări, 
colaborării și cooperării internaționa
le, al cauzei socialismului și păcii 
in lume.

La festivitatea de deschidere au 
participat Stan Soare, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, activiști de partid și 
de stat, un numeros public.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră 
și membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

CrăciuneScu, rezultat — 60,60 m.
De la această atletă, care Ia 26 de ani 
se dovedește capabilă de performan
țe internaționale deosebite, se aș
teaptă rezultate și mai bune in vii
torul apropiat.

Alte rezultate : masculin : 800 m 
N. Onescu — 1’54” 28/100 : 110 m
garduri I. Oltean — 14” 22/100 ; suli
ță ; T. Pîrvu — 78,66 m.

Cupa Spaniei la fotbal a fost ciș
tigată de echipa F. C. Barcelona care 
a învins în finală cu scorul de 3—1 
(1—0) formația Sportig Gijon. Titlul 
■le campioană a Ungariei la fotbal 
a revenit anul acesta echipei Fe- 
rencvaros Budapesta cu 51 p„ din 34 
de Jocuri, urmată de Tatabanya 48 p. 
și Vasas Budapesta cu 46 p.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO" 
DIN 19 IUNIE 1981

Extragerea I : 70 5 55 14 8 45 7 68 11
Extragerea a II-a : 22 13 31 47 73 

56'33 83 85 '
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

930 262 Iei din care 117 888 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1.

® POLUAREA Șl DES
COPERIRILE ARHEOLO
GICE. In zona localității 
vest-germane Bad Kreuznach 
se desfășoară de cițiva ani lu
crările de degajare a unui edi
ficiu civil roman datînd din se
colul al II-Iea e.n., considerat 
unic in felul său la nord de 
Alpi. Pe măsură ce vila „răzbâ- 
tea“ deasupra pămintului, sur
priza arheologilor era din ce in 
ce mai mare. Extrem de bine 
păstrată, reședința romană era 
o adevărată capodoperă arhitec
tonică. Bucuria specialiștilor nu 
avea să fie insă de lungă dura
tă : sub influența agenților 
atmosferici, gresia, care consti
tuie principalul material de con
strucție, a intrat într-un proces

rapid de degradare, piatra ab
sorbind umiditate și fărimițîn- 
du-se. Neexistind, deocamdată, 
nici un remediu, arheologii nu 
întrezăresc altă soluție decît a- 
ceea a reîngropării edificiului, 
urmînd ca, din materiale noi. să 
fie construită o replică fidelă a 
acestuia.

• „BIGFON". Instau* 
rarea tehnicilor de transmisiune 
prin fibre de sticlă marchează, 
după părerea specialiștilor din 
telecomunicații, o nouă eră in 
acest domeniu. Experimentele 
s-au încheiat cu rezultate atit 
de satisfăcătoare incit industria 
specializată a trecut la fabrica
rea unui sistem-prototip denu
mit „Bigfon", in cadrul căruia

impulsurile electrice sînt trans
formate in semnale luminoase, 
transmise prin intermediul fi
brelor de sticlă și retransforma- 
te in impulsuri electrice și deci 
în sunete sau imagini. Noua 
tehnologie conține posibilități 
de natură să revoluționeze cu 
desâvirșire transmisiunile „cla
sice" prin cabluri de cupru. Sis
temul „Bigfon" poate contribui 
la dezvoltarea televideofoniei, 
prin care fiecare abonat va pu
tea să-și vadă interlocutorul pe 
un ecran de televiziune.

• VALORIFICAREA 
RESTURILOR MENAJE
RE. In urma cercetărilor e- 
fectuate la Politehnica orașu- 

e

DE
lui Zurich a fost elaborată o 
metodă de prelucrare a gunoa
ielor menajere prin fermentare, 
apreciată de specialiști mai ief
tină și mâi prielnică protejării 
mediului ambiant decît proce
deul arderii. O grupă de lucru 
a și experimentat această me
todă, preluind gunoaiele mena
jere din cantonul elvețian Zug. 
Resturile organice, care consti
tuie in Elveția două treimi din 
gunoaiele menajere, au fost sor
tate, mârunțite și puse la fer
mentat în silozuri ermetic în
chise. S-au obținut pe această 
cale anual 3,5 milioane metri

cubi de gaz. Nămolul rezultat a 
devenit netoxic și utilizabil în 
agricultură.

• ÎN CĂUTARE DE... 
DINOZAURI. Doi savanți 
americani se vor aventura în 
vara aceasta in jungla congoleză 
în căutare de eventuali dino
zauri care ar fi sujpraviețuit. 
Indigenii acestei zone și îndeo
sebi pigmeii se referă in mod 
frecvent la existența unei crea
turi acvatice de două ori mai 
mare decît un elefant și căreia 
îi spun .jnokele mbembe". Cei

doi savanți vor să verifice aces
te afirmații. Pigmeii afirmă că 
„mokele mbembe" are o culoare 
brună-cenușie, labe scurte și 
late și măsoară, de la cap la 
coadă, circa zece metri. Ei 
l-au recunoscut atunci cînd ii 
s-a arătat o reconstituire de
senată a unui brontozaur, spe
cie erbivoră a dinozaurilor. A- 
nimalul nu-și face apariția de
cît în zori și pe înserat cînd iese 
din apă pentru a se hrăni cu 
plante de pe mal. El ar fi ucis 
mai mulți pescari, iar pigmeii 
afirmă că și ei ar fi doborît un 
exemplar în 1959.

• E ÎNCĂRCAT SILO
ZUL ? Un dispozitiv pentru 
semnalizarea continuă a nivelu
lui de încărcare a silozurilor a

fost realizat de Institutul polo
nez de proiectare pentru meca
nizarea construcțiilor (ZRENB). 
Dispozitivul utilizează un sen
zor care indică presiunea exei- 
citată de încărcătură asupra 
stîlpilor portanți ai silozului. In 
felul acesta se poate regla cu 
ușurință încărcarea silozului, 
operație care anterior era des
tul de greoaie.

• ZÂCÂMÎNT DE 
DIAMANTE. In vestul Aus
traliei a fost identificat un ză- 
cămint de diamante care, po
trivit ultimelor estimări, ar pu
tea fi unul dintre cele mai mari 
din lume. In anul 1985, cînd se 
prevede să înceapă exploatarea 
comercială a minei respective,

producția sa se va ridica la 
20—25 milioane de carate, in 
timp ce producția mondială a 
fost anul trecut de 50 milioa
ne dc carate. Potrivit ziarului 
britanic „Times", această situa
ție ar amenința stabilitatea pie
ței mondiale a diamantelor. 
Circa 10 la sută din diamante
le minei, precizează același ziar, 
au o puritate excepțională.

• VICTOR HUGO - 
DESENATOR. Un set de de- 
sene semnate de Victor Hugo, 
provenind din colecția personală 
a unui descendent ai marelui 
scriitor francez, au fost vindute 
la o licitație organizată la Mo
naco pentru suma de 945 000 
franci francezi.



O importantă contribuție la extinderea 
relațiilor de prietenie 

si colaborare româno-somaleze

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele Sudanului

Una din orientările fundamentale 
ale politicii externe a României so
cialiste, reconfirmată și prin docu
mentele Congresului al XII-lea al 
P.C.R., o constituie extinderea legă
turilor de prietenie, colaborare și so
lidaritate cu țările care au pășit pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare și, 
în acest cadru, cu tinerele state afri
cane. Această orientare și-a găsit o 
nouă expresie prin vizita oficială de 
prietenie efectuată, la invitația pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de pre
ședintele Republicii Democratice So
malia, Mohamed Siad Barre. Desfă
șurată sub semnul stimei și încrede
rii reciproce, caracteristice relațiilor 
dintre cele două țări, noua întilnire 
la nivel înalt româno-somaleză s-a 
încheiat cu rezultate rodnice, primite 
cu aprobare și satisfacție de opinia 
publică din țara noastră.

O sinteză edificatoare a convorbiri
lor o reprezintă Declarația comună, 
semnată de cei doi președinți, docu
ment de majoră însemnătate, care 
evidențiază dorința României și So
maliei de a promova raporturi tot 
mai strînse, de a-și aduce o contri
buție activă la rezolvarea marilor 
probleme ale vieții internaționale, la 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

După cum se știe, relațiile româno- 
aomaleze cunosc un curs mereu as
cendent, la această evoluție o contri
buție deosebită aducînd-o convorbiri
le purtate in martie 1976 între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și Moha
med Siad Barre. Sub impulsul înțele
gerilor realizate atunci, sfera conlu
crării româno-somaleze s-a extins 
continuu. „Vizita pe care o faceți — 
declara președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU — este o expresie a 
relațiilor prietenești existente intre 
țările noastre, a dorinței comune de 
a dezvolta in continuare cooperarea 
și conlucrarea româno-somaleză, in 
interesul celor două popoare, al cau
zei păcii și Înțelegerii in lume". La 
rindul său, președintele MOHAMED 
SIAD BARRE declara: „Republica 
Democratică Somalia este hotărită să 
stabilească cu Republica Socialistă 
România relații privilegiate in toate 
domeniile .. Vedem in țara dumnea
voastră, tovarășe președinte, un parte
ner socialist prieten care ne poate 
sprijini prin participarea sa, fără gin- 
duri ascunse, la proiectele noastre de 
dezvoltare".

Corespunzător acestor deziderate, în 
timpul convorbirilor de la București 
au fost convenite o serie de înțele
geri care prevăd extinderea colaboră
rii româno-somaleze pe cele mai di
verse planuri. S-a apreciat astfel că 
dezvoltarea relațiilor economice și.

La Sofia și-a încheiat lucrările

Reuniunea de experți din țările balcanice

în domeniul
SOFIA 19 (Agerpres). — La Sofia 

țO-au încheiat lucrările reuniunii de 
experți din țările balcanice în dome
niul transporturilor, care a avut loc 
la invitația Bulgariei.

Delegațiile Bulgariei, Greciei, Iu
goslaviei, României și Turciei au 
examinat un mare număr de propu
neri și sugestii menite să conducă la 
dezvoltarea și diversificarea colabo
rării multilaterale în domeniul trans
porturilor între statele balcanice. în 
calitate de observator, a fost prezent 
un reprezentant al Comitetului pen- 
țru transport interior al C.E.E./O.N.U.

în ultima ședință plenară, șefii 
delegațiilor țărilor participante au 
adoptat, prin consens, „Protocolul 
reuniunii de experți din țările bal
canice in domeniul transporturilor". 
Din partea română, protocolul a fost 
semnat de Corneliu Burada, adjunct 
al ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, șeful delegației.

în comunicatul de presă dat pu
blicității se relevă că reuniunea a 
dișcutat un mare număr de proble
me de interes reciproc referitoare la 
stadiul actual și dezvoltarea cooperă
rii in domeniul transporturilor. O 
atenție specială a fost acordată cău
tării unor soluții în domenii impor
tante ale transporturilor : dezvoltarea 
viitoare a transporturilor internațio
nale de mărfuri și călători prin te
ritoriile țărilor balcanice ; dezvolta-

Agențiile de presa
- pe scurt
.. ................................. * 1

MOSCOVA 19 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : Vi
neri au început în capitala Uniunii 
Sovietice lucrările conferinței inter
naționale „împotriva pericolului răz
boiului, pentru inițiative în favoarea 
păcii și destinderii internaționale",

în țările Europei occidentale cu
noaște o amploare creșcindă lupta 
popoarelor împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare pe continent, 
pentru încetarea cuisei aberante a 
înarmărilor și trecerea la tratative 
care să ducă la măsuri reale de 
dezarmare. O expresie elocventă a 
împotrivirii față de planurile 
N.A.T.O. a prilejuit și recentul
scrutin parlamentar din Olanda, 
majoritatea electoratului votînd îm
potriva hotăririi în baza căreia ar 
urma să fie amplasate pe teritoriul 
unor țări vest-europene 572 de noi 
rachete cu rază medie de acțiune 
de tipul „Pershing" și „Cruise", 
concomitent cu o majorare cu 3 la 
sută a cheltuielilor de înarmare.

„Chiar de a doua zi după alege
rile generale din Olanda a apărut 
ca sigur faptul că niciodată rache
tele nucleare «Cruise» nu vor putea 
fi instalate pe teritoriul olandez" — 
scrie în acest sens corespondentul 
ziarului „INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE". „Deși după pro
filul noului parlament este greu să 
se spună cine va conduce viitorul 
guvern — continuă ziarul — totuși 
apare de pe acum ca foarte cert 
faptul că va fi imposibil oricărei 
administrații să găsească un număr 
de 76 deputați, din cei 150 cit are 
parlamentul olandez, dispuși să 
voteze pentru acceptarea pe teri
toriul Olandei a celor 48 noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune.' 
Iar un refuz olandez privind insta
larea rachetelor înseamnă un eșec 
major al strategilor N.A.T.O".

După cum se știe, Anglia. Ger
mania occidentală și Italia au ac
ceptat planul N.A.T.O. privind noile 
rachete, in timp ce Danemarca și 
Norvegia au persistat în refuzul de 
a dispune sau amplasa pe terito
riul lor orice fel de arme nu
cleare. Belgia încă „meditează asu
pra problemei" — scrie ..Interna
tional Herald Tribune" — și „atitu
dinea Olandei va avea un efect ho- 
tăritor asupra ei". Relatările presei 
occidentale evidențiază faptul că 
nici în ce privește deciziile Marii 
Britanii și Germaniei occidentale 
lucrurile nu sint întru totul și defi
nitiv stabilite. „In Anglia — conti
nuă ziarul citat — partidul laburist
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1 PRIMIRE LA BELGRAD. Ser-

Ighei Kraigher, președintele Prezi
diului R.S.F. Iugoslavia, a primit-o 
pe Gro Harlem Brundtland, pri
mul ministru al Norvegiei, a- 
flată în vizită oficială în R.S.F.I. 
In cursul convorbirilor a fost sub
liniată necesitatea sporirii efortu-

I rilor pe plan internațional in fa
voarea destinderii, punindu-se ac- •

1 centul pe rolul ce revine, în acest 
Isens, statelor mici și mijlocii. A 

fost exprimată dorința celor două 
părți de a contribui la încheierea 
cu succes a reuniunii general-șu- 

Iropene de la Madrid. Au fost abor
date, de asemenea, probleme ale 
cooperării bilaterale în diverse do-

, menii.
OMAGIU LUI GEORGE ENESCU. 

Jn cadrul manifestărilor prilejuite 
Ide centenarul nașterii lui George 

Enescu, la Londra a avut loc o adu
nare festivă la care au participat 
reprezentanți ai vieții culturale și 
sociale din Marea Britanie și mem- 

| bri ai ambasadei romane. Cu acest 
prilej au fost evocate personalita- 

Itea marelui compozitor, valoarea 
operei sale.
CONVORBIRI SOVIETO-IRAKIE- 

NE. Nikolai Tihonov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe Taha Yassin Ramad- 

Ihan, prim-viceprim-ministru al gu
vernului irakian, care întreprinde 
o vizită oficială în U.R.S.S. Con
vorbirea s-a referit la aspecte ale 

I relațiilor dintre cele două țări și la 
I unele probleme internaționale ac

tuale, informează agenția T.A.S S.

îndeosebi, a cooperării in producție 
reprezintă elementul esențial al con
solidării raporturilor dintre cele două 
țări, existind largi posibilități pentru 
realizarea de noi obiective în dome
niile agricol, minier, industrial, con
strucții, transporturi și pescuit, in
clusiv prin crearea de societăți mix
te. In acest sens, în timpul vizitei a 
fost semnat Programul de dezvoltare 
pe termen lung a cooperării econo
mice și tehnice și a schimburilor co
merciale și a fost trasată ca sar
cină Comisiei mixte guvernamen
tale să adopte măsurile corespunză
toare pentru realizarea în cele mai 
bune condiții a cooperării economice 
româno-somaleze.

Declarația comună, celelalte docu
mente încheiate prevăd, totodată, a- 
dîncirea conlucrării dintre cele două 
țări pe plan politic, tehnico-științific, 
cultural, ca și în alte domenii de in
teres comun. în acest cadru a fost 
evidențiat faptul că o importanță 
deosebită pentru întărirea relațiilor 
dintre România și Somalia și pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă o 
are dezvoltarea în continuare a legă
turilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Revoluțio
nar Somalez, promovarea contactelor 
între reprezentanții organelor de 
stat, organizațiile de tineret, de femei 
și sindicale.

în cadrul convorbirilor de la Bucu
rești, un loc important' l-a ocupat 
schimbul de păreri în problemele 
vieții internaționale. Evidențiind mu
tațiile și prefacerile revoluționare ce 
au loc in lume, ca urmare a afirmă
rii tot mai puternice a luptei popoare
lor pentru libertate și progres, cei 
doi președinți au relevat preocuparea 
României și Somaliei față de deterio
rarea climatului politic mondial, 
apreciind că este imperios necesar ca 
forțele înaintate de pretutindeni să 
acționeze cu cea mai mare energie, 
strîns unite, pentru împiedicarea în
răutățirii in continuare a situației in
ternaționale, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, in
dependență națională și pace. în acest 
sens, Declarația comună proclamă 
necesitatea respectării de către toate 
statele a principiilor independenței 
și suveranității naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, a dreptu
lui legitim al fiecărui popor de a-și 
decide de sine stătător soarta, de a-și 
alege liber sistemul și căile dezvol
tării politice, economice și sociale, 
principii fundamentale ale edificării 
unei lumi mai bune și mai drepte.

Cum era și firesc, în cadrul con

transporturilor
rea și perfecționarea infrastructurii 
transporturilor ; măsuri vizîrid faci
litarea transporturilor internaționa
le ș.a. Experții au discutat orientările 
principale privind dezvoltarea viitoa
re a transporturilor, prin introduce
rea de noi tehnologii avansate, dez
voltarea transportului combinat și 
modernizarea rețelei feroviare, ceea 
ce va contribui la ameliorarea con
dițiilor transporturilor de mărfuri și 
pasageri prin teritoriile țărilor bal
canice.

Dezvoltarea cu succes a colaborării 
bilaterale între țările balcanice în 
domeniul transporturilor, in ultimii 
ani, a contribuit la lărgirea relațiilor 
economice și comerciale internațio
nale și a contactelor între cetățenii 
diferitelor țări, se spune în docu
ment. întrucît unele probleme ale 
transporturilor internaționale nu își 
pot găsi soluții atît de eficiente nu
mai pe bază bilaterală, participanții 
au subliniat avantajul cooperării lor 
multilaterale, în spiritul căreia a 
avut loc reuniunea de la Sofia, con
tribuție la dezvoltarea cooperării în 
Balcani și in Europa, exemplu con
cret al transpunerii in viață a pre
vederilor Actului final de la Helsinki.

Țările participante au .căzut de 
acord să continue eforturile lor în 
direcția extinderii cooperării în do
meniul transporturilor, pe; bază bila
terală și multilaterală.

ACORD ROMANO-MONGOL. La 
19 iunie 1981, la Ulan Bator a fost 
semnat planul de colaborare în do
meniul ocrotirii sănătății șj știin
țelor medicale între Ministerul Să
nătății din România și Ministerul 
Sănătății din Mongolia pe o peri; 
oadă de 5 ani.

ÎNTREVEDERI SPANIOLO-SA- 
UDITE. Regele Khalid al Ara- 
biei Saudite și-a încheiat vizita 
oficială la Madrid. Suveranul sau- 
dit a conferit cu regele Juan Carlos 
al Spaniei și cu primul ministru, 
Leopoldo Calvo Sotelo. Au fost 
examinate cu prioritate probleme 
bilaterale, în special cele legate de 
importurile spaniole de petrol sau- 
dit. La capitolul relațiilor interna
ționale, părțile au abordat ultimele 
evenimente din zona Orientului 
Mijlociu.

CUPLARE. Vineri a fost realiza
tă cuplarea satelitului artificial al 
Pămintului „Cosmos-1 267" cu stația 
orbitală științifică sovietică „Saliut- 
6“, care efectuează in prezent un 
zbor in regim automat. „Cosmos- 
1 267" a fost lansat la 25 aprilie 1981 
și este, destinat verificării sisteme
lor și elementelor de construcție ale 
aparatelor cosmice de perspectivă, 
precum și elaborării metodelor de 
asamblare a complexelor orbitale 
de gabarite și mase mari.

ÎN SPRIJINUL REUNIFICARII 
COREEI. Președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, a primit delegația 
de partid și guvernamentală co

vorbirilor dintre cei doi șefi de state 
o atenție deosebită a fost acordată 
problemelor specifice ale zonelor 
geografice în care sînt situate Româ
nia și Somalia, respectiv Europa si 
Africa. S-a subliniat astfel că edi
ficarea securității europene consti
tuie unul dintre comandamentele 
majore ale păcii și destinderii inter
naționale, înfăptuirea acestui obiec
tiv fiind de natură să exercite o in
fluență pozitivă asupra păcii și înțe
legerii în întreaga lume. In acest 
context a fost evidențiată necesita
tea intensificării eforturilor tuturor 
statelor participante la reuniunea de 
la Madrid pentru încheierea acesteia 
cu rezultate substanțiale.

Abordînd situația din Africa, con
tinent care în ultimele decenii a fost 
scena unor profunde mutații cu ca
racter progresist, revoluționar. Româ
nia și Somalia au salutat cu satisfac
ție victoria istorică obținută de po
porul Zimbabwe și și-au reafirmat 
deplina solidaritate cu lupta popoare
lor din Namibia și Republica Sud- 
Africană împotriva opresiunii rasiste, 
pentru libertate. Examinind situația 
din Cornul Africii, cei doi președinți 
și-au exprimat îngrijorarea în legă
tură cu pacea din această regiune, 
pronunțîndu-se pentru soluționarea 
problemelor litigioase pe cale paș
nică. pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor prin negocieri între părțile 
direct interesate, pentru întărirea 
unității și solidarității între statele 
continentului.

în cadrul dialogului de la Bucu
rești au fost abordate și alte proble
me de mare însemnătate ale vieții 
internaționale, cum ar fi necesitatea 
lichidării subdezvoltării și a instaură
rii unei noi ordini economice inter
naționale, a înfăptuirii dezarmării, a 
lichidării focarelor de tensiune și 
conflict din diferite zone ale globu
lui. Are o mare importanță în acest 
sens reafirmarea hotărîrii celor două 
țări de a dezvolta consultările, con
lucrarea și întrajutorarea dintre ele 
in cadrul Națiunilor Unite, al altor 
foruri internaționale, al „Grupului 
celor 77“ și al mișcării țărilor nealini
ate.

Prin rezultatele sale rodnice, prin 
perspectivele largi pe care le deschide 
conlucrării bilaterale, noua întîlnire 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Siad Barre se înscrie ca 
un moment de importanță deosebită 
în relațiile dintre România și Soma
lia, constituind totodată o contribuție 
majoră la promovarea păcii, indepen
denței, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

Nicolae N. LUPU

Efectele recesiunii 
|ll Europa occidentală

BRUXELLES 19 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a desfășurat o reuniune 
a Federației industriilor din C.E.E. 
(organism patronal), în cadrul căreia 
s-a subliniat că perioada de recesiu
ne pe care o traversează țările mem
bre nu s-a încheiat și nici nu există 
perspective certe că dificultățile vor 
fi înlăturate în viitorul apropiat. Pe
simismul, notează agenția Reuter, a 
fost principala notă a dezbaterilor, 
care s-au încheiat cu concluzia că 
pînă la finele anului viitor nu există 
nici o posibilitate practică de a se 
depăși această situație dificilă. In ca
drul reuniunii, s-a menționat faptul 
că recesiunea economică a generat 
în țările membre importante dificul
tăți pe plan social, dintre care se de
tașează problema șomajului. în pre
zent în C.E.E. fiind înregistrate ofi
cial 8,5 milioane persoane ațlate în 
căutare de locuri de muncă.

. ★LONDRA 19 (Agerpres). — Depu
tății laburiști din Camera Comunelor 
au cerut organizarea unor dezbateri 
parlamentare extraordinare în legă
tură cu nivelul extrem de ridicat pe 
care l-a atins șomajul în Marea Bri
tanie. După cum a apreciat unul 
dintre aceștia într-o declarație făcu
tă. în parlament, situația în dome
niul ocupării forței de muncă în An
glia „a dobîndit proporțiile unei 
catastrofe naționale", in condițiile în 
care în țară există, potrivit statisti
cilor oficiale, peste două milioane și 
jumătate de șomeri.

reeană, condusă de Li Giong Ok, 
rttembru al Prezidiului Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, premierul Consi
liului Administrativ al R.P.D. Co
reene, care efectuează o vizită la 
Dar Es Salaam. în cursul convorbi
rii, șeful statului tanzanian a ex
primat sprijinul total al țării sale 
față de propunerile R.P.D. Co
reene privitoare la reunificarea 
pașnică și independentă a Coreei.

CONFERINȚA EXTRAORDINA
RA A „CLUBULUI DE LA ROMA", 
consacrată perspectivelor de dez
voltare a lumii și aportului țărilor 
latino-americane și caraibiene la 
acest proces și-a deschis lucrările 
la Caracas.

YASSER ARAFAT LA SANAA. 
După o scurtă vizită în R.D.P. Ye
men, Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, a 
sosit, joi seara, la Sanaa, in cadrul 
turneului pe care îl întreprinde 
prin mai multe capitale arabe. El 
a avut o întrevedere cu președin
tele R.A. Yemen, Aii Abdallah Sa
leh, consacrată examinării ultime
lor evoluții ale situației din lumea 
arabă.

PROGRAMUL ELECTORAL al 
Partidului Muncitoresc Social-De- 
mocrat din Suedia dat publicității 
la Stockholm pentru alegerile 
parlamentare din toamna anului 
viitor prevede, între problemele 
prioritare, lupta împotriva infla
ției și lansarea programului privind 
construcția de locuințe. P.M.S D., 
aflat în opoziție, a obținut 43,2 la 
sută din totalul sufragiilor în ale
gerile generale din septembrie 1979, 
el fiind reprezentat in prezent în 
Riksdag (parlamentul unicameral) 
de 154 de deputați.

KHARTUM 19 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje a avut loc între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Gaafar Mohammed El Ni- 
meiri, președintele Republicii Demo
cratice Sudan.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise preșe
dintelui Gaafar Mohammed El Ni- 
mein un mesaj de prietenie și ură
rile cele mai cordiale de sănătate și 
de fericire personală, de noi succese, 
progres și prosperitate poporului su
danez prieten.

După ce a mulțumit în mod căl
duros pentru mesajul și urările pri
mite, președintele Gaafar Mohammed 
El Nimeiri a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai sincere urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres și bună
stare poporului român prieten. Șe
ful statului sudanez a evidențiat ro
lul important al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în viața internațională 
contemporană, .care acționează neo
bosit pentru adîncirea procesului de 
destindere, pentru menținerea păcii 
și securității în lume.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii la Khartum, de că
tre președintele Gaafar Mohammed EI 
Nimeiri, a tovarășului Vasile Pun- 
gan, ministru secretar de stat, trimis 
personal al președintelui României.

In convorbirea care a avut loc cu 
această ocazie a fost reliefată satis

Consiliul de Securitate condamnă atacul israelian 
asupra instalațiilor nucleare irakiene

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— întrunit, vineri, pentru examina
rea plingerii Irakului in legătură cu 
bombardarea de către forțele aerie
ne ale Israelului a instalațiilor nu
cleare de lingă Bagdad, Consiliul de 
Securitate a adoptat, în unanimita
te, o rezoluție care „condamnă cu vi
goare" atacul militar israelian, cali- 
ficînd aceasta drept „o violare a 
Cartei O.N.U. și a normelor de con
duită internațională" — informează 
agențiile U.P.I. și France Presse. 
Documentul cere Israelului „să se 
abțină în viitor de Ia comiterea unor 
astfel de acte sau de la amenințarea

La Conferința internațională a Muncii
Aspru rechizitoriu împotriva politicii de apartheid

GENEVA 19 (Agerpres). — Confe
rința internațională a muncii, ale 
cărei lucrări continuă la Geneva, a 
adoptat după îndelungate dezbateri, 
cu o majoritate covîrșitoare de voturi 
(434 pentru și 7 abțineri) textul unei 
Declarații cu privire la politica de 
apartheid in Africa de Sud. Cei peste 
60 de vorbitori care au luat cuvîntul 
în dezbateri s-au pronunțat unanim 
împotriva politicii de apartheid, spri
jinind adoptarea declarației, care 
„reafirmă categoric condamnarea po
liticii răsfăle degradante, criminală și 
inumană a guvernului Africii de Sud, 
politică ce constituie o violare a 
drepturilor fundamentale ale omului 
și este incompatibilă cu scopurile și

în favoarea unității de acțiune 
a oamenilor muncii spanioli 

Congresul Comisiilor muncitorești
MADRID 19 (Agerpres). — în Ra

portul prezentat la actualul congres 
de Ia Barcelona al Comisiilor munci
torești din Spania — cea mai mare 
uniune sindicală din această țară — 
Marcelino Camacho, secretarul gene
ral al comisiilor, a arătat că ultimii 
ani an reprezentat pentru oamenii 
muncii spanioli „o perioadă de criză 
economică acută, ale cărei trăsături 
caracteristic^ le-au constituit creș
terea continuă a șomajului, scăderea 
producției, inflația permanentă și re
ducerea investițiilor". Referindu-se la 
situația internă din Spania, vorbitorul 
a apreciat că procesul de democrati

ITALIA

Perspectivele soluționării crizei guvernamentale
ROMA 19 (Agerpres). — Premie

rul desemnat ai ' Italiei, -Giovanni 
Spadolini, a fost primit, joi seara, 
de președintele Alessandro Pertini, 
pe care l-a informat că acceptă man
datul pentru formarea unui nou ca
binet care să pună capăt crizei gu
vernamentale. Potrivit opiniilor ob
servatorilor politici din Roma, vii
toarea formulă guvernamentală va 
include reprezentanți ai partidelor 
republican, al cărui lider este Spa
dolini, precum și ai democrat-creș-

japonia: Poziții mai 
cu Piața

BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
Prezentînd într-o conferință de presă 
rezultatele convorbirilor avute la 
Bruxelles cu primul ministru al Ja
poniei, Zenko Suzuki, președintele 
Comisiei Pieței comune, Gaston 
Thorn, a afirmat că s-a înregistrat 
o schimbare de poziție a părții ni
pone, care acum pare să fie dispusă 
într-o mai mare măsură să negocieze 
cu reprezentanții C.E.E. diferitele 
probleme comerciale în litigiu. Fără 
a manifesta un optimism excesiv, se 
poate spune că, pe ansamblu, con
vorbirile cu premierul nipon au fost 
pozitive, a precizat Gaston Thorn.

Viitoarea misiune a navetei spațiale 
„Columbia"

La baza de lansare de la Cape Ca
naveral s-a anunțat că la bordul 
navetei spațiale „Columbia" vor fi 
instalate aparate de cercetare pen
tru efectuarea unor noi experiențe 
cu prilejul viitorului zbor, prevăzut 
să înceapă la 30 septembrie. Printre 
acestea se află instrumente prin 
care se poate măsura gradul de po
luare a atmosferei sau oceanelor, 
orecum și pentru culegerea și ana
lizarea datelor privind schimbările 
climaterice. Totodată, noile aparate 
vor permite detectarea resurselor 

facția în legătură cu dezvoltarea ra
porturilor bilaterale în toate dome
niile de interes comun, pe baza în
țelegerilor intervenite și hotăririlor 
luate cu prilejul întîlnirilor la nivel 
înalt de la București și Khartum.

A fost reafirmată, totodată, dorin
ța comună de a se acționa pentru di
versificarea și adincirea raporturilor 
dintre cele două țări și popoare, pen
tru impulsionarea în mod special a 
conlucrării economice reciproc avan
tajoase.

în cadrul schimbului de păreri 
care a avut loc asupra vieții inter
naționale contemporane au fost pre
zentate aprecierile și considerente
le președintelui României privind e- 
voluția principalelor probleme ce 
confruntă in prezent omenirea. A 
fost subliniată hotărîrea celor două 
țări de a acționa consecvent pen
tru îmbunătățirea climatului vie
ții internaționale, pentru depășirea 
unor dificultăți ce mai există în u- 
nele zone ale lumii; pentru regle
mentarea diferendelor dintre state 
pe cale pașnică, pe baza respectării 
stricte a principiilor independenței și 
suveranității naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, nerecurgerii la for
ță sau amenințarea- cu forța, avan
tajului reciproc.

Schimbul de mesaje și convorbirea 
s-au desfășurat într-o atmosferă pri
etenească, caracteristică relațiilor ro- 
mâno-sudaneze.

cu acestea". Totodată, se cere Israe
lului „să plaseze de urgență propriile 
sale instalații nucleare sub garanțiile 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică".

Rezoluția declară că „Irakul are 
dreptul la despăgubiri adecvate pen
tru distrugerea a cărei victimă a fost 
și pentru care Israelul a recunoscut 
a fi responsabil".

în textul rezoluției se reafirmă 
dreptul tuturor statelor, în special al 
celor în curs de dezvoltare, de a 
pune în - aplicare programe nucleare 
în scopuri pașnice, în vederea dez
voltării economice și industriale.

obiectivele Organizației Internațio
nale a Muncii". Declarația consacră 
adoptarea unor măsuri concrete de 
combatere a apartheidului, pînă la e- 
liminarea sa totală din viața socială, 
și de sprijinire a victimelor acestei 
politici și ale practicilor regimului 
sud-african.

Luînd cuvîntul în dezbateri, repre
zentantul român a reafirmat poziția 
constantă a României, care condamnă 
politica de apartheid promovată de 
guvernul sud-african față de popu
lația majoritară din Africa de Sud, 
precum și agresiunile regimului sud- 
african împotriva statelor indepen
dente vecine.

zare a vieții politice și sociale nu a 
fost încă încheiat. Este necesar, a 
subliniat secretarul general al Comi
siilor muncitorești, să se depună 
eforturi maxime pentru consolidarea 
transformărilor democratice obținute 
de oamenii muncii în ultimii ani. 
Marcelino Camacho s-a referit, de 
asemenea, la necesitatea realizării 
unității de acțiune a tuturor uniuni
lor sindicale, arătînd că numai în 
acest mod ele își pot îndeplini prin
cipala sarcină ce le revine, și anume 
apărarea intereselor vitale ale celor 
ce muncesc.

finilor, socialiștilor, socialist-demo- 
craticilor și liberalilor.

în cazul în care consultările cu 
reprezentanții acestor cinci forma
țiuni politice privind repartizarea 
portofoliilor ministeriale se vor în
cheia cu succes,. Spadolini va fi pri
mul șef de guvern italian din peri
oada postbelică ce nu aparține Parti
dului Democrat-Creștin. Aceste con
sultări urmează să înceapă luni, 
baza de discuții reprezentînd-o pro
iectul de program guvernamental 
prezentat joi de Giovanni Spadolini.

flexibile în litigiul 
comună

Guvernul japonez va da pulțlicită- 
ții în viitorul apropiat o declarație, 
solicitînd întreprinderile nipone 
să-și sporească importurile de pro
duse manufacturate din țările mem
bre ale C.E.E. — a anunțat la Bru
xelles, într-o conferință de presă, mi
nistrul japonez al comerțului inter
național și industriei. Rokusuke Ta
naka. Declarația este interpretată dă 
observatorii din capitala Belgiei ca 
un gest din partea autorităților nipo
ne, care se tem de o eventuală spo
rire a măsurilor protection iste in 
Piața comună, ca urmare a agravării 
deficitului comercial înregistrat de 
„cei zece" în schimburile cu Japonia, 

minerale ale scoarței terestre cu 
ajutorul unor semnale de tip radar, 
ceea ce va oferi specialiștilor posi
bilitatea să alcătuiască o hartă 
geologică a Terrei. Alte aparate vor 
permite localizarea in ocean a zo
nelor unde se află alge și, in con
secință, bancurile de pești. Cei doi 
astronauți vor avea, de asemenea, 
posibilitatea să înregistreze pe pe
liculă procesul formării uraganelor, 
oferind meteorologilor noi date în 
formularea prognozelor.

Măsuri eoncrete, imperios necesare pentru 
stăvilirea cursei înarmărilor 

Intervenția reprezentantului român la sesiunea 
Comitetului pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 19 (Agerpres). — Reluarea la Geneva a sesiunii Comitetului 
pentru dezarmare are loc sub semnul intensificării acțiunilor opiniei pu
blice, ale forțelor progresiste de pretutindeni, in favoarea opririi cursului 
periculos al escaladei înarmărilor, in primul rind in domeniul nuclear.

Intervenind în cadrul dezbaterilor, 
șeful delegației țării noastre, amba
sadorul Mircea Malița, s-a referit la 
prioritățile imediate ce revin Comi
tetului în contextul pregătirilor pen
tru sesiunea specială a O.N.U. con
sacrată dezarmării, ce se va desfășura 
anul viitor. în evoluțiile ce au avut 
loc pe plan internațional — a arătat 
vorbitorul — Comitetul de la Geneva 
are o răspundere deosebită. El dispu
ne de un mandat precis ce i-a fost 
încredințat de prima sesiune specială 
dedicată dezarmării — și anume de a 
negocia acorduri multilaterale de dez
armare. în primul rind de dezarmare 
nucleară.

La baza activității sale stă intere
sul evident al statelor de a pune ca
păt cursei înarmărilor și de a conveni 
măsuri concrete de dezarmare care să 
le asigure securitatea la niveluri din 
ce în ce mai scăzute ale forțelor mi
litare și armamentelor. Incapacitatea 
de a conveni acorduri concrete, spe
cifice, este folosită însă ca un argu
ment pentru intensificarea cursei în
armărilor, in primul rind în domeniul 
nuclear. Sumele exorbitante pe care 
le-au atins cheltuielile militare sînt o 
demonstrație a dimensiunilor pe care 
le-a înregistrat acest cerc vicios.

Delegația română împărtășește con
vingerea că prezenta etapă a activi
tății comitetului trebuie să fie carac
terizată de o muncă intensă, plină de 
răspundere, care să se materializeze 
in obținerea de rezultate practice la 
toate punctele înscrise pe ordinea 
de zi, inclusiv definitivarea unor 
proiecte concrete de acorduri care să 
fie supuse sesiunii speciale a O.N.U. 
de anul viitor.

MOSCOVA

Reuniune internațională pentru pace și destindere

NU amplasării de noi arme nucleare 
pe continentul european

Amplele demonstrații care s-au desfășurat in numeroase orașe din Marea 
Britanie, R.F. Germania, Belgia, Olanda și Danemarca împotriva proiec
telor N.A.T.O. de instalare a noi rachete nucleare în Europa occidentală 
au cuprins și Italia. Fotografia înfățișează un aspect de la o mare 

manifestație care a avut loc la Roma

Mișcarea împotriva eurorachetelor 
în continuă extindere

• „International Herald Tribune" : „Este clar că 
niciodată rachetele «Cruise» nu vor putea fi instalate 
pe teritoriul Olandei” * „L'Unita" : „Stă în puterea 
forțelor înaintate ale societății să impună oprirea cursei 

înarmărilor"

Reprezentantul român a prezentat 
în această lumină propuneri ale țării 
noastre menite să permită începerea 
cit mai urgentă a negocierilor și ac
celerarea acestora în grupurile spe
ciale care elaborează proiecte de do
cumente pe temele interzicerii arme
lor chimice și a celor radiologice, ga
rantării securității statelor nepose- 
soare de arme nucleare și definiti
vării programului global de dezar
mare.

O atenție specială a fost acordată, 
în cadrul intervenției, problematicii 
nucleare, primejdiei reale pe care o 
constituie declanșarea unui război 
nuclear prin accident, intr-un climat 
în care eforturile politice de creș
tere a încrederii între state nu dau 
roadele așteptate. Pericolele lansării 
unei noi etape în cursa înarmărilor 
nucleare, în special pe continentul 
european, unde există cea mai mare 
concentrare de forțe armate și arma
mente, în primul rind nucleare, im
pun comitetului adoptarea imediată a 
unor măsuri concrete de natură să 
oprească această cursă irațională și 
să declanșeze un autentic proces de 
dezarmare nucleară.

în cadrul intervenției, reprezentan
tul țării noastre a condamnat actul 
agresiv deosebit de grav pe care-1 
reprezintă bombardarea 63 către 
aviația israeliană a instalav. ’lor nu
cleare irakiene de lîngă Bagdad. Gu
vernul român, opinia publică din 
țara noastră condamnă cu toată fer
mitatea acest act agresiv care nu are 
nici o justificare și reprezintă o 
încălcare gravă a normelor elemen
tare ale raporturilor dintre state.

organizată de Asociația internațio
nală a juriștilor democrați.

Sînt prezenți reprezentanți și spe
cialiști in drept internațional din 40 
de țări. Din România participă o de
legație condusă de Oprea Romul, 
secretar al Asociației juriștilor.

se opune amplasării și, in cazul in 
care va ciștiga viitoarele alegeri 
generale, va răsturna decizia luată. 
Aceasta ar însemna ca Germania 
occidentală să rămină singurul loc 
de amplasare a sistemului de ra
chete, situație pe care, după cum a 
declarat in repetate rinduri cance
larul Helmuth Schmidt, nu o va 
putea accepta".

In aceeași ordine de idei, revista 
americană „TIME", subliniind „ro
lul de placă turnantă al Olandei in 
ce privește proiectele rachetonu- 
cleare", citează opinia purtătorului 
de cuvînt al guvernului vest-ger- 
man, care a declarat că „indife
rent ce fel de guvern va fi format 
în Olanda, este cert refuzul acestei 
țări in problema amplasării rache
telor, refuz care va fi de natură 
să afecteze climatul in întreaga 
Europă occidentală".

La rindul său, ziarul britanic 
„GUARDIAN" menționează că in 
Europa occidentală cercuri mereu 
mai largi consideră că programele 
N.A.T.O. contravin intereselor lor 
nu numai prin faptul că amplifică 
poverile pe care le-ar avea de 
suportat, mai ales în condițiile ac
tualei crize economice, dar și prin 
aceea că ele reprezintă și o sporire 
a primejdiilor la adresa securității 
lor, a păcii in Europa și in lume. 
„La Londra, Bonn, Roma, Bruxelles. 
Haga și in numeroase alte orașe 
vest-europene — scrie „Guardian" 
— au avut și au loc puternice ma
nifestații de protest împotriva pla
nurilor de amplasare pe continent 
a noilor tipuri de rachete nucleare. 
Reprezentanți ai cercurilor politice, 
savanți de renume și chiar militari 
își ridică glasul cerind, alături de 
masele populare, să se renunțe la 
asemenea proiecte și să se adopte 
măsuri de diminuare și înlăturare a 
pericolelor ce amenință viața și 
securitatea popoarelor".

Sînt realități care arată — așa 
cum sublinia ziarul italian 
„L’UNITA" — că „stă in puterea' 
forțelor înaintate ale contempora
neității să impună oprirea cursei 
înarmărilor. Aceasta constituie 
singura cale rațională, conformă cu 
interesele popoarelor, ale destinde
rii și păcii".
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